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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια εξαιρετικής σημασίας στρατηγική επιλογή 

που αφορά σε ένα νέο τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας με μακροχρόνιες συνέπειες για 

όλα τα τμήματα και τις δραστηριότητες και για όσους εργάζονται στην επιχείρηση. Έχει δε 

ως βασικό προσανατολισμό τις ανάγκες των πελατών, όχι μόνο των εξωτερικών, δηλαδή 

των καταναλωτών ή των χρηστών των προϊόντων της, αλλά και των εσωτερικών, δηλαδή 

των εργαζομένων στην παραγωγή και σε άλλες δραστηριότητες. 

Η φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η βάση για την ανάπτυξη 

υποδειγμάτων αριστείας, στρατηγικών οι οποίες υπόσχονται υψηλή απόδοση (π.χ. EQA – 

European Quality Award),   φορέων  οι οποίοι πιστοποιούν τις άριστες επιχειρήσεις (π.χ. 

EFQM – European  Foundation for Quality Management), προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας (π.χ. ISO) και άλλων σχετικών προσεγγίσεων, όπως η λιτή θεώρηση και η 

ποιότητα 6σ. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την Επιχειρηματική Αριστεία 

της εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε. και ειδικότερα το αν πληροί τα κριτήρια του μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας  EFQM, το οποίο, όπως προαναφέραμε, έχει ως στόχο να 

υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να αναγνωρίσει την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας. Έτσι, επιλέξαμε τη μελέτη περίπτωσης ως την 

ερευνητική στρατηγική που πρόκειται να μας βοηθήσει να αποσαφηνίσουμε τα παραπάνω 

ερευνητικά μας ερωτήματα, που επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας 

ή ανάλυσης, χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται αναγκαστικά σε ένα μεμονωμένο άτομο, αλλά 

μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερα άτομα που συνθέτουν από κοινού μια μονάδα 

ανάλυσης (Yin, 2003). Στην περίπτωσή μας θα ασχοληθούμε με τη μελέτη ενός 

οργανισμού, της ΕΥΑΘ Α.Ε. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια εξαιρετικής σημασίας στρατηγική επιλογή 

που αφορά σε ένα νέο τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας με μακροχρόνιες συνέπειες για 

όλα τα τμήματα και τις δραστηριότητες και για όσους εργάζονται στην επιχείρηση. Έχει ως 

βασικό προσανατολισμό τις ανάγκες των πελατών, όχι μόνο των εξωτερικών, δηλαδή των 

καταναλωτών ή των χρηστών των προϊόντων της, αλλά και των εσωτερικών, δηλαδή των 

εργαζομένων στην παραγωγή και σε άλλες δραστηριότητες. 

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε μια διαφορετική αντίληψη για την άσκηση της 

διοίκησης με κύρια χαρακτηριστικά την ενδοϋποκίνηση και τον αυτοέλεγχο σε κάθε 

δραστηριότητα που προσθέτει αξία στο προϊόν είτε άμεσα από τον ανθρώπινο παράγοντα 

είτε με τη βοήθεια συγκεκριμένης τεχνολογίας. Συγκριτικά με άλλες προσεγγίσεις που 

δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό αποτελεσματικότητας, έχει 

συνθετικό χαρακτήρα καλύπτοντας όλους τους βασικούς δείκτες ανταγωνιστικότητας και 

ένα ευρύ φάσμα μεθόδων οργάνωσης εργασίας και τεχνικών για τη βελτίωση προϊόντων 

και διαδικασιών. Έτσι, ο σχεδιασμός ενός κατάλληλου συστήματος ποιότητας συσχετίζεται 

με όλες τις κρίσιμες αποφάσεις από τη σχεδίαση του κατάλληλου προϊόντος για την 

καλύτερη δυνατή ικανοποίηση του πελάτη, τη σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας που 

θα το κατασκευάσει, του μάρκετινγκ που θα φροντίσει για την επαρκή ενημέρωση του 

πελάτη για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και του καλύτερου τρόπου χρήσης 

του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση. 

Η φιλοσοφία της διοίκησης ολικής ποιότητας είναι η βάση για την ανάπτυξη 

υποδειγμάτων αριστείας, στρατηγικών οι οποίες υπόσχονται υψηλή απόδοση (π.χ. EQA – 

European Quality Award),   φορέων  οι οποίοι πιστοποιούν τις άριστες επιχειρήσεις (π.χ. 

EFQM – European  Foundation for Quality Management), προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας (π.χ. ISO) και άλλων σχετικών προσεγγίσεων, όπως η λιτή θεώρηση και η 

ποιότητα 6σ. Συνεπώς, η επιχειρηματική αριστεία (business excellence) είναι μια αξία, 

ένας σκοπός, μια νοοτροπία επιχειρηματικής συμπεριφοράς και ένα (υψηλό) επίπεδο 

απόδοσης ως προς συγκεκριμένες διαστάσεις (π.χ. χρηματοοικονομικά, ικανοποίηση 

πελατών, λειτουργίας διαδικασιών).  Ξεφεύγει από την απλή εφαρμογή τεχνικών 

προδιαγραφών ή ενός συστήματος ποιότητας και μπορεί να θεωρηθεί ως ποιότητα (ως 
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κυρίαρχη αξία) σε ένα δεδομένο επίπεδο ποιότητας (μιας χρονικής στιγμής) για την 

επιδίωξη ακόμη καλύτερης ποιότητας (Χυτήρης & Άννινος, 2015). 

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να διερευνήσει την Επιχειρηματική Αριστεία της 

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) και πιο συγκεκριμένα 

τη στάση και τις ενέργειες των ανώτερων στελεχών της εταιρείας σχετικά με την 

προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας και της ολικής ποιότητας μέσα από τη μελέτη 

μιας σειράς κριτηρίων που θεσπίστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διοίκηση 

της Ποιότητας (EFQM), τα οποία περιλαμβάνουν 5 Προσδιοριστικούς παράγοντες 

(enablers), που αποτελούνται: α) ηγεσία, β) διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, γ) πολιτική 

και στρατηγική, δ) πόροι και ε) διεργασίες, και τα 4 Αποτελέσματα (awards): α) τα 

επιχειρησιακά αποτελέσματα, β) η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γ) η 

ικανοποίηση των πελατών και δ) οι επιπτώσεις στην κοινωνία (Migel, 2001). 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον ορισμό της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, τους κυριότερους εμπνευστές των αρχών της, τα εργαλεία 

βελτίωσης ποιότητας, τα συστήματα, τις προσεγγίσεις και τα βραβεία ποιότητας, καθώς και 

το ρόλο της ηγεσίας στη βελτίωση της ποιότητας μιας επιχείρησης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, 

θα παραθέσουμε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στην Εταιρεία Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.), τη στρατηγική και το όραμά της, τις 

δραστηριότητές της, τις υποδομές της και τις ενέργειες της σε θέματα εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. Στο τρίτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στο σκοπό της έρευνας, θα θέσουμε τα 

ερευνητικά μας ερωτήματα και θα αναφερθούμε στην ερευνητική μέθοδο που επιλέξαμε, η 

οποία είναι εκείνη της μελέτης περίπτωσης και το ερευνητικό εργαλείο που θα 

χρησιμοποιήσουμε, που είναι η ατομική συνέντευξη των ανώτερων στελεχών της 

εταιρείας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα των ερευνητικών 

δεδομένων που συλλέξαμε από τις ατομικές συνεντεύξεις των ανώτερων στελεχών της 

εταιρείας και στο πέμπτο κεφάλαιο θα καταγράψουμε τα συμπεράσματα της έρευνάς μας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο λόγος για τη σημασία της υψηλής 

ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και τη σχέση τους με την 

ικανοποίηση του πελάτη προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροβιότητα της επιχείρησης. 

Έτσι, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να 

αντιλαμβάνονται πλέον ότι η «ποιότητα» είναι το σημαντικότερο στοιχείο που θα τους 

εξασφαλίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ισχυρός σύμμαχος στην προσπάθεια 

βελτίωσης της ποιότητας και της διασφάλισης  μιας χαμηλής τιμής είναι η προηγμένη 

τεχνολογία και τα σύγχρονα συστήματα διοίκησης επιχειρησιακών λειτουργιών, τα 

σημαντικότερα από τα οποία είναι οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total 

Quality Management), τα Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9000, τα συστήματα 

HACCP, Just In Time, Computer Integrated Manufacturing (CIM), Flexible Manufacturing 

Systems (FMS), Information Technology (IT). 

Η φύση του σημερινού παγκοσμιοποιημένου ανταγωνισμού απαιτεί, γενικά από την 

επιχείρηση να διαθέτει τις εξής τέσσερις κατηγορίες χαρακτηριστικών που αφορούν στις 

ικανότητές της (Λογοθετίδης, 2005): 

1. της κατανόησης των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη και της παροχής των 

προϊόντων και υπηρεσιών που επιθυμεί με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

2. της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και πιστότητας με συνέπεια 

3. της συμπόρευσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές, πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές 

4. της ικανότητας πρόβλεψης των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη τα επόμενα 

χρόνια 

Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στην ανάγκη των επιχειρήσεων να στραφούν σε μια 

προσέγγιση που θα στοχεύει στην ανταγωνιστικότητα, την αποτελεσματικότητα και την 

ταυτόχρονη εμπλοκή όλων των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και θα 

αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. Στο σημείο αυτό έρχεται να βοηθήσει η 

προσέγγιση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Για να ριζώσει η επανάσταση της ποιότητας 

θα πρέπει να υιοθετηθεί μια εντελώς νέα κουλτούρα και η Δ.Ο.Π. είναι μια τέτοιου τύπου 

κουλτούρα που απαιτεί την πλήρη δέσμευση απέναντι στην ικανοποίηση του πελάτη, τη 

συνεχή βελτίωση και την καινοτομία σε όλες τις πλευρές της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Έτσι, η έννοια του πελάτη ξεκινάει από το κάθε άτομο που βρίσκεται στο 
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εκάστοτε τμήμα της επιχείρησης, τον εσωτερικό πελάτη και σταδιακά δημιουργείται μια 

ισχυρή αλυσίδα, η οποία καταλήγει στον τελευταίο κρίκο, τον εξωτερικό πελάτη της 

επιχείρησης. Συνεπώς, κάθε άτομο ή δραστηριότητα κάποιου τμήματος της εταιρείας 

επηρεάζει δραματικά κάποια άλλα άτομα ή δραστηριότητες και αυτά με τη σειρά τους 

κάποια άλλα, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση που αποδεικνύει πόση δύναμη 

κρύβεται σε κάθε κρίκο αυτής της αλυσίδας.  

Μια συστηματική προσπάθεια για την κατανόηση και βελτίωση της ποιότητας 

απαιτεί αρχικά την αποσαφήνιση και τον προσεκτικό ορισμό της έννοιας της ποιότητας, 

καθώς συχνά προκαλεί σύγχυση, διότι ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη 

σκοπιά από την οποία αντιμετωπίζεται. Σύμφωνα με τον Gavin (1984), η ποιότητα 

στηρίζεται σε οκτώ διαστάσεις που θεωρούνται ανεξάρτητες και αυτοδύναμες και οι οποίες 

είναι οι εξής: 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά απόδοσης του προϊόντος 

 Τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

 Η αξιοπιστία του προϊόντος 

 Η ποιότητα παραγωγής 

 Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής 

 Η ποιότητα εξυπηρέτησης του προϊόντος μετά την πώληση 

 Τα αισθητικά χαρακτηριστικά 

 Η υποκειμενική αντίληψη της προσφερόμενης αξίας 

Πέρα, όμως, από την ανάγκη ένα προϊόν να καλύπτει τις ανάγκες και προσδοκίες 

των πελατών, η έννοια της ποιότητας πρέπει να διευρυνθεί περιλαμβάνοντας τις διαστάσεις 

του χρόνου και τόπου. Η υψηλή ποιότητα, επομένως, για ένα προϊόν υπάρχει όταν 

καλύπτει αφενός τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών και την πιο ευνοϊκή σχέση 

προσφερόμενης αξίας για την τιμή που καταβάλλει και αφετέρου στον κατάλληλο χρόνο 

και τόπο που το χρειάζεται και για τον κύκλο ζωής στη διάρκεια της χρήσης του.  

Συνεπώς, οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν τη διοίκηση μιας επιχείρησης στην 

υιοθέτηση μιας προσέγγισης με επίκεντρο την διασφάλιση μιας υψηλής ποιότητας στα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες της, όπως η Δ.Ο.Π. είναι οι εξής (Δερβιτσιώτης, 2005): 

 Η ανάγκη επιβίωσης και ανάπτυξης σε μια έντονα ανταγωνιστική και κορεσμένη 

διεθνή αγορά 
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 Η αναποτελεσματικότητα των μηχανιστικών διαδικασιών, όπως οι χάρτες ελέγχου 

ποιότητας, χωρίς την απαραίτητη διοικητική υποδομή για τη βελτίωσή της 

 Η αδυναμία άλλων γνωστών προσεγγίσεων διασφάλισης ποιότητας 

1.1 Ορισμός Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχει πληθώρα ορισμών που καλούνται να 

περιγράψουν το τι ακριβώς είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. O Tobin (1990) αναφέρει 

ότι η Δ.Ο.Π. είναι μια συνολική προσπάθεια για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω της συνεχούς βελτίωσης κάθε πλευράς της επιχείρησης, δίνοντας 

έτσι έμφαση στην ανάγκη της ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας της ποιότητας σε όλες τις 

διεργασίες της επιχείρησης και κατά συνέπεια στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Απαραίτητη προϋπόθεση των παραπάνω, η δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης, η 

κατάλληλη ηγεσία, η εκπαίδευση και η ομαδικότητα της εργασίας.   

Ο Witcher (1990) δίνει τη δική του οπτική γωνία σχετικά με τη Δ.Ο.Π. ορίζοντας 

χωριστά κάθε λέξη που συνθέτει την παραπάνω προσέγγιση θεωρώντας ότι η λέξη total 

αναφέρεται σε κάθε άτομο στην επιχείρηση που εμπλέκεται, περιλαμβάνοντας τους 

πελάτες και τους προμηθευτές, η λέξη quality αναφέρεται στην ακριβή ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών και η λέξη management αναφέρεται στην πλήρη δέσμευση της 

ανώτατης διοίκησης για το συντονισμό της όλης φροντίδας.  

Μια διαφορετική ερμηνεία για την Δ.Ο.Π. δόθηκε από τους Dean & Bowen (1994), 

οι οποίοι υποστήριξαν ότι πρόκειται για έναν τρόπο διοίκησης, ο οποίος εξελίχθηκε από 

τον “narrowly focused” στατιστικό έλεγχο διεργασίας σε μια μεγάλη ποικιλία από τεχνικές 

και συμπεριφορικές μεθόδους με σκοπό την ολοκληρωμένη βελτίωση της λειτουργίας της 

επιχείρησης. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι Hellsten & Klefsjo (2000) και ο Eriksson 

(2004) επισημαίνουν ότι η Δ.Ο.Π. είναι κάτι περισσότερο από μια μέθοδο στατιστικού 

ελέγχου, καθώς αποτελεί ένα σύστημα που βρίσκεται σε συνεχή προσαρμογή, 

περιλαμβάνοντας αξίες, μεθοδολογίες και εργαλεία που στόχο έχουν την αύξηση της 

ικανοποίησης των εξωτερικών και εσωτερικών πελατών, χρησιμοποιώντας μειωμένη 

ποσότητα πόρων.  

Ο Feigenbaum (1999), ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Δ.Ο.Π., 

έδωσε τον εξής ορισμό του συστήματος ολικής ποιότητας: 
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«Το σύστημα ολικής ποιότητας είναι η συμφωνημένη από πλευράς εταιρείας και 

από πλευράς εργοστασίου διάρθρωση της εργασίας, που είναι τεκμηριωμένη με 

αποτελεσματικές, ολοκληρωμένες τεχνικές και διευθυντικές διαδικασίες, για την 

καθοδήγηση των συντονισμένων ενεργειών των ανθρώπων, των μηχανών και των 

πληροφοριών της εταιρείας και του εργοστασίου, με καλύτερους πλέον πρακτικούς 

τρόπους που θα διασφαλίζουν την ικανοποίηση του πελάτη όσον αφορά την ποιότητα και 

το οικονομικό κόστος της ποιότητας.» 

Έτσι, οι αντικειμενικοί σκοποί που καλείται να υπηρετήσει η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. 

και συνθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσέγγισης είναι οι ακόλουθοι 

(Δερβιτσιώτης, 2005): 

1. Η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Η επιβίωση της επιχείρησης, ειδικά σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο, εξαρτάται από την ικανότητα της να προσελκύσει αλλά 

και να διατηρήσει τους πελάτες της. Η ικανοποίηση των πελατών δεν εξαρτάται, 

όμως, μόνο από τις βελτιώσεις των προϊόντων ως προς τα λειτουργικά τους 

χαρακτηριστικά, αλλά και από τον τρόπο εξυπηρέτησης πριν και μετά την πώληση.  

2. Η διασφάλιση μεγάλης αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση με το κόστος 

λειτουργίας: Η μείωση της σπατάλης και ο περιορισμός κάθε είδους αποθέματος 

διασφαλίζει την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους λειτουργίας. 

3. Η αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομίες και ευελιξία στις αναγκαίες 

προσαρμογές: Η ικανότητα της επιχείρησης να προχωράει σε αλλαγές προϊόντων 

και διαδικασιών και σε αλλαγές στις τάσεις της αγοράς την καθιστά πιο 

ευπροσάρμοστη. 

4. Η συμπίεση του χρόνου ικανοποίησης παραγγελιών: Η ταχύτητα εξυπηρέτησης των 

παραγγελιών δημιουργούν μεγαλύτερη αξία στην επιχείρηση, καθώς οι 

καθυστερήσεις αναγκάζουν τον πελάτη να διατηρεί περισσότερα αποθέματα, 

περιορίζουν την ευελιξία του και δημιουργούν ευκαιρίες για ζημιές. 

5. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης: Η 

αναγνώριση του ανθρώπινου παράγοντα ως του πιο πολύτιμου συντελεστή στην 

παραγωγική διαδικασία και η φροντίδα για την αναβάθμιση και ανάπτυξή του μέσω 

της διεύρυνσης του ρόλου του και της συστηματικής και συνεχούς εκπαίδευσης 

είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 



7 

 

6. Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας που αφορά στον εξοπλισμό και το λογισμικό, όταν 

αυτό ενισχύει τους στρατηγικούς στόχους: Η βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα 

καθιστά την αξιοποίηση του εξοπλισμού που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και 

τις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης πιο αποτελεσματικές. 

1.2 Οι Guru της Ποιότητας 

Ο W. Edward Deming, γνωστός και ως ο «θεμελιωτής του τρίτου κύματος της 

βιομηχανικής επανάστασης» ήταν ένας εκ των κορυφαίων ειδικών στη Δ.Ο.Π. που πρώτος 

έδωσε έμφαση στην ανάγκη για αλλαγή του τρόπου διοίκησης των επιχειρήσεων. Το 1950 

προσκλήθηκε στην Ιαπωνία για σειρά διαλέξεων από οργανωμένους φορείς με ενδιαφέρον 

για τη βελτίωση της κακής εικόνας των ιαπωνικών προϊόντων. Η επιτυχημένη εφαρμογή 

της προσέγγισής του συνέβαλε καθοριστικά στη μεγάλη φήμη των Ιαπωνικών προϊόντων 

ως προς την ποιότητα και την πιστότητα. Δεν είναι τυχαίο επομένως το ότι το μεγαλύτερο 

βραβείο της Ιαπωνίας για τη βιομηχανία έχει το όνομά του, “βραβείο Deming” και 

απονέμεται κάθε χρόνο στην επιχείρηση ή το άτομο που συνέβαλε περισσότερο στην 

ανάδειξη των στατιστικών τεχνικών και στη βελτιωμένη εφαρμογή τους, στο σχεδιασμό, 

την έρευνα και ανάπτυξη, τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες.  

Πίστευε ότι η ποιότητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεχή βελτίωση ενός 

παραγωγικού συστήματος που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση λειτουργίας, όταν δηλαδή 

οι διακυμάνσεις στις τιμές ορισμένων βασικών χαρακτηριστικών διατηρείται μέσα σε 

προκαθορισμένα γνωστά όρια. Είναι σαφές ότι ο Deming υποστηρίζει την εφαρμογή της 

προσέγγισης ενός στατιστικού management ποιότητας, το οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε 

δύο χαρακτηριστικά που αφορούν την ποιότητα (Δερβιτσιώτης, 2005): 

α) Το σύστημα που παράγει το προϊόν και τα υποσυστήματα υποστήριξης 

(διοίκηση, οικονομική και τεχνική υπηρεσία) θα πρέπει διαχρονικά να 

λειτουργούν μέσα σε μια σταθερότητα με τη στατιστική έννοια του όρου.  

β) Σε κάθε ένα από τα παραπάνω συστήματα θα πρέπει οι αντίστοιχες διαδικασίες 

να βελτιώνονται συνεχώς με τον περιορισμό των διακυμάνσεων στις τιμές των 

κρίσιμων χαρακτηριστικών για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Η ποιοτική αυτή πρωτοβουλία της προσέγγισης του Deming έγκειται στην ανάγκη 

για μια δέσμευση από πλευράς της ανώτερης διοίκησης για ριζική αλλαγή των 
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υπαρχουσών μεθόδων διοίκησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση και η 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Αυτή την ανάγκη έρχεται να υποστηρίξει η 

προσέγγιση του Deming μέσα από 14 βήματα, τα οποία είναι τα εξής (Λογοθετίδης, 2005): 

1. Δημιούργησε μια σταθερότητα του σκοπού για διαρκή βελτίωση των προϊόντων και 

των υπηρεσιών 

2. Υιοθέτησε τη φιλοσοφία της οικονομικής σταθερότητας 

3. Μην εξαρτάσαι από την (τελική) επιθεώρηση για την επίτευξη της ποιότητας 

4. Βάλε τέρμα στην πρακτική της αγοράς προμηθειών με μοναδικό κριτήριο την τιμή 

5. Βελτίωνε συνεχώς και για τα πάντα το σύστημα παραγωγής και υπηρεσιών 

6. Φρόντισε για την εισαγωγή της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εργασίας 

7. Υιοθέτησε και θέσπισε σύγχρονες μεθόδους εποπτείας και ηγεσίας 

8. Διώξε το φόβο 

9. Γκρέμισε τα εμπόδια ανάμεσα στα τμήματα και τους ανθρώπους 

10. Απόκλεισε τη χρήση των σλόγκαν, των αφισών και των παραινέσεων 

11. Απόφυγε τα πρότυπα εργασίας και τα αριθμητικά ποσοστά 

12. Απομάκρυνε τα εμπόδια που κλέβουν από τον ωρομίσθιο εργάτη το δικαίωμα να είναι 

υπερήφανος για την εργασία του 

13. Καθιέρωσε ένα ενεργό πρόγραμμα μόρφωσης και επανεκπαίδευσης  

14. Καθόρισε μια μόνιμη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης ως προς την ατέρμονη 

βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας 

Ολόκληρη η φιλοσοφία του Deming, σύμφωνα με τον Λογοθετίδη (2005), 

συνοψίζεται σε τρεις μόνο λέξεις: «Ελαττώστε τη μεταβλητότητα» και αντιπροσωπεύουν 

την κατάκτηση της αξιοπιστίας, της ανταγωνιστικής θέσης και της επιτυχίας. Τα βασικά 

στοιχεία αυτής της φιλοσοφίας αντικατοπτρίζονται σε τρεις μόνο βασικές αρχές που 

συνθέτουν τις γωνίες ενός τριγώνου (τρίγωνο Deming) και είναι: α) η μανία με την 

ποιότητα, β) η χρήση της επιστημονικής μεθόδου και γ) όλοι σε μια ομάδα. Τέλος, 

προτείνει ένα συνεχή κύκλο ενεργειών ως μια διαδικασία που θα ενισχύσει την εδραίωση 

και τη μακροπρόθεσμη ύπαρξη μιας οργάνωσης ποιότητας, ο οποίος αποτελεί τη βάση ενός 

αυτοσυντηρήσιμου προγράμματος για την ποιότητα. Ο «κύκλος του Deming» θα πρέπει να 

οδηγεί κάθε διεργασία ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει: το σχεδιασμό, τη δράση, τον 

έλεγχο και τη βελτίωση (Δερβιτσιώτης, 2005).  
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Όπως ο Deming, έτσι και ο Joseph Juran προσκλήθηκε στην Ιαπωνία τη δεκαετία 

του ’50 για να πραγματοποιήσει σεμινάρια για μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων 

και συνεργάστηκε με διάφορες βιομηχανίες και άλλες υπηρεσίες ως σύμβουλος. Ο Juran 

(1992) θεωρεί ότι ο προσχεδιασμός της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

«τριλογίας της ποιότητας»:  

α) Ο Προσχεδιασμός της Ποιότητας: Η ποιότητα δεν συμβαίνει τυχαία, αλλά θα πρέπει 

να προσχεδιαστεί, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το θέμα του κόστους. 

β) Ο Έλεγχος της Ποιότητας: Ο έλεγχος είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης 

μιας δυσμενούς μεταβολής μόλις συμβεί, ώστε να διατηρηθούν οι προδιαγραφές 

ποιότητας, ενώ όπως και ο Deming πιστεύει ότι οι χρόνιες απώλειες ποιότητας 

ανέρχονται σε περισσότερο από το 80% όλων των απωλειών και είναι επιλέξιμες από 

τη Διοίκηση με τη δράση της επί του ίδιου συστήματος. 

γ) Η Βελτίωση της Ποιότητας: Για να μειωθεί η σπατάλη και να επιτευχθεί μια νέα 

βελτιωμένη ζώνη ποιοτικού ελέγχου είναι απαραίτητη μια σημαντική βελτίωση της 

ποιότητας και η οργανωμένη δημιουργία μιας ευεργετικής αλλαγής.  

Σύμφωνα με τον Juran (1992), η ακολουθία της σημαντικής βελτίωσης είναι μια 

καθολική διαδικασία, η οποία ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια με μια ιδιαίτερη σειρά και 

τα οποία είναι: 

 Η απόδειξη της αναγκαιότητας 

 Ο προσδιορισμός του προγραμματισμένου έργου 

 Η οργάνωση για τη βελτίωση  

 Το διαγνωστικό ταξίδι 

 Η θεραπευτική δράση 

 Το ρήγμα στην αντίσταση της κουλτούρας για αλλαγή 

 Ο έλεγχος στο νέο επίπεδο 

Μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη της Δ.Ο.Π. άσκησε διεθνώς και η προσέγγιση του 

Philip Crosby. Η προσέγγισή του, γνωστή και ως «φτιάξε το προϊόν σωστά την πρώτη 

φορά», εκφράζεται μέσα από «Τέσσερις Απόλυτες Θέσεις», οι οποίες είναι (Crosby, 1979): 

1. Η έννοια της ποιότητας ορίζεται ως συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη και 

όχι στο πόσο καλό είναι κάτι. 
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2. Η ποιότητα επιτυγχάνεται με την πρόληψη ελαττωματικών και όχι τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση μετά την παραγωγή. 

3. Ο σκοπός και το στάνταρντ στην επίτευξη ποιότητας θα πρέπει να είναι ο 

μηδενισμός των ελαττωματικών κι όχι κάποιο επίπεδο αποδεκτής ποιότητας. 

4. Η μέτρηση και η αξιολόγηση της ποιότητας πρέπει να γίνεται με βάση το κόστος 

της μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του πελάτη και όχι με δείκτες. 

Το πρόγραμμα ποιότητάς του Crosby βασίζεται σε 14 σημεία και προσανατολίζεται 

στο τρόπο αλλαγής των επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας διοικητικές και οργανωτικές 

μεθόδους και πρακτικές, παρά στατιστικά εργαλεία. Τα 14 αυτά σημεία είναι τα εξής 

(Crosby, 1979): 

1. Η δέσμευση της διοίκησης 

2. Η ομάδα βελτίωσης της Ποιότητας 

3. Η μέτρηση των μη συμμορφώσεων 

4. Η μέτρηση του κόστους ποιότητας 

5. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ποιότητα 

6. Οι Διορθωτικές ενέργειες 

7. Ο σχεδιασμός για μηδενικά ελαττώματα 

8. Η εκπαίδευση των υπαλλήλων 

9. Η ημέρα των μηδενικών ελαττωμάτων 

10. Ο προσδιορισμός των στόχων 

11. Η εξάλειψη των αιτιών των σφαλμάτων 

12. Η αναγνώριση 

13. Τα συμβούλια ποιότητας 

14. Η επανάληψη όλων των ανωτέρω βημάτων από την αρχή 

Όπως παρατηρούμε, η βασική αρχή που μοιράζονται ο Crosby και ο Deming είναι 

η υπευθυνότητα της Διοίκησης, η οποία σύμφωνα με την άποψη του πρώτου είναι 

απαραίτητο να διακρίνεται από τρεις διακριτές αρχές: την αποφασιστικότητα, την 

εκπαίδευση και την εφαρμογή. 

Ο Feigenbaum (1999) υποστηρίζει μια ολική προσέγγιση της ποιότητας που 

εμπλέκει όλους τους τομείς ενός οργανισμού σε κάθε διαδικασία, παραγωγική ή όχι και 

υποστηρίζει τα πλεονεκτήματα της προληπτικής συντήρησης, καθώς και τις προσπάθειες 
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για οικοδόμηση της ποιότητας σε αρχικό στάδιο. Με έντονες τις επιρροές του Deming και 

του Juran, πρότεινε 4 στάδια ενός «αποδοτικού συστήματος ελέγχου ποιότητας»: 

1. Τον καθορισμό προτύπων ποιότητας 

2. Την εκτίμηση της συμμόρφωσης με αυτά τα πρότυπα 

3. Η δράση όταν ξεφεύγει κάτι από τα πρότυπα 

4. Ο σχεδιασμός για βελτιώσεις των προτύπων 

Η μέθοδος του Feigenbaum είναι προσανατολισμένη στο κέρδος και προσδιόρισε 

τρεις διαφορετικές κατηγορίες κόστους: το κόστος αποτυχίας, το κόστος αξιολόγησης και 

το κόστος πρόληψης. Η βασική αρχή και βάση της φιλοσοφίας του ήταν ότι η επένδυση 

στον κατάλληλο προσχεδιασμό της ποιότητας και οι δραστηριότητες πρόληψης μπορούν 

να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική μείωση του κόστους αποτυχίας (π.χ. άχρηστα), ακόμα και 

του κόστους αξιολόγησης (π.χ. επιθεώρηση). 

Ο Kaoru Ishikawa υπήρξε ακόμη ένας υπέρμαχος της ποιότητας και πρωτοπόρος 

στην Ιαπωνία πάνω σε συγκεκριμένα εργαλεία, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη της 

έννοιας του kaizen, της διαρκούς δηλαδή διαδικασίας βελτίωσης που εμπλέκει όλους τους 

τομείς της ανθρώπινης δράσης (προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική). 

Πίστευε σθεναρά στην παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης για τον Έλεγχο της 

Ποιότητας, αρχικά στους εργοδηγούς, τους επόπτες του εργοστασίου και ακολούθως στους 

απλούς εργάτες. Κάποια από τα πιο σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν τη φιλοσοφία του 

για την ποιότητα είναι (Evans & Lindsay, 2002): 

 Η ποιότητα ξεκινά με την εκπαίδευση και τελειώνει με την εκπαίδευση 

 Το πρώτο βήμα για την ποιότητα προκύπτει από τη γνώση των απαιτήσεων των 

πελατών 

 Η ιδανική κατάσταση του ελέγχου ποιότητας προκύπτει όταν η επιθεώρηση δεν 

είναι πλέον απαραίτητη 

 Απομάκρυνε τις πραγματικές και ριζικές αιτίες των προβλημάτων και όχι απλά 

τα συμπτώματα 

 Ο έλεγχος της ποιότητας είναι υπευθυνότητα όλων των εργαζομένων και όλων 

των τμημάτων μιας επιχείρησης 

 Μη συγχέεις τους αντικειμενικούς σκοπούς 

 Θέσε την ποιότητα πρώτη προτεραιότητα και στόχευε σε μακροχρόνια οφέλη 
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 Το marketing είναι το σημείο εισόδου και εξόδου για την ποιότητα 

 Η ανώτατη διοίκηση δεν πρέπει να καταβάλλεται από θυμό όταν τα πραγματικά 

γεγονότα παρουσιάζονται από τους υφιστάμενούς τους 

 Το 95% των προβλημάτων μιας επιχείρησης μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση 

απλών εργαλείων – τεχνικών ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 

 Δεδομένα χωρίς πληροφορίες ως προς τη μεταβλητότητα (διασπορά) είναι 

λανθασμένα 

1.3 Βασικές Αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Ο νέος αυτός τρόπος διοίκησης που εκπροσωπεί η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

επιδιώκει τη βελτίωση των αποφάσεων για την ποιότητα, όχι μόνο στη φάση της 

παραγωγής, αλλά και στις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με 

το σχεδιασμό κατάλληλου συστήματος ποιότητας που συσχετίζει όλες τις κρίσιμες 

αποφάσεις από τη σχεδίαση του κατάλληλου προϊόντος για την καλύτερη δυνατή 

ικανοποίηση του πελάτη, τη σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας που θα το 

κατασκευάσει, του μάρκετινγκ που θα φροντίσει για την επαρκή ενημέρωση του πελάτη 

για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και του καλύτερου τρόπου χρήσης του και 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση. 

Συνεπώς, για την αποτελεσματική υλοποίηση του ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

Δ.Ο.Π. θα πρέπει να προσδιορίζει (Δερβιτσιώτης, 2005): 

1. Τον τρόπο οργάνωσης της συνολικής προσπάθειας 

2. Την εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

3. Τη συστηματική μέτρηση όλων των βασικών για τον πελάτη δεικτών ποιότητας 

4. Τον εντοπισμό και τη συστηματική προσπάθεια μέσα από οργανωμένες ομάδες 

εργαζομένων και διοικητικών στελεχών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας. 

Εφόσον μια επιχείρηση επιθυμεί να εφαρμόσει ένα σύστημα Δ.Ο.Π. θα πρέπει να 

υιοθετήσει κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες είναι οι εξής (Bergman & Klefsjo, 1994):  

 Ο Προσανατολισμός στον Πελάτη: Η αρχή αυτή θεωρείται η πιο σημαντική για τη 

Δ.Ο.Π., καθώς δηλώνει ότι ο σκοπός μιας επιχείρησης πρέπει να είναι η κατανόηση 

των απαιτήσεων και η ικανοποίηση του πελάτη, ενώ παράλληλα σημαντικό 
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στοιχείο αποτελεί η έννοια του εσωτερικού πελάτη και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

πελατών. 

 Η Δέσμευση της Ηγεσίας: Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά και 

απολύτως αναγκαίο για την Δ.Ο.Π., καθώς ένα σημαντικό στοιχείο ηγεσίας στις 

σημερινές επιχειρήσεις είναι η ικανότητα των ανώτατων στελεχών να δημιουργούν 

σχέσεις με τους πελάτες. 

 Η Πλήρης Συμμετοχή: Η Ιαπωνική προσέγγιση στη Δ.Ο.Π. οφείλει την επιτυχία της 

στη δημιουργία των «κύκλων ποιότητας», σκοπός των οποίων είναι να 

δημιουργηθεί σε όλη την επιχείρηση ένας προσανατολισμός στις προσπάθειες 

βελτίωσης και η επιτυχία τους εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή και 

συνεισφορά όλου του προσωπικού. 

 Ο Προσανατολισμός στις Διεργασίες της Επιχείρησης: Είναι ένα βασικό συστατικό 

στοιχείο της Δ.Ο.Π. που συμβάλει στη δημιουργία θετικών επιχειρηματικών 

αποτελεσμάτων και αποτελεί τη βάση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 

9000. Υποδηλώνει έναν οργανισμό ελαστικό, ευπροσάρμοστο και με συχνές 

οργανωτικές αλλαγές. 

 Συνεχείς Βελτιώσεις: Τα επίπεδα ανοχής απορρίπτονται και υπάρχει έντονη 

απαίτηση για υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, τα οποία αν τα συνδυάσουμε και με 

την προαναφερθείσα αρχή της πλήρους συμμετοχής συνθέτουν την Ιαπωνική έννοια 

«kaizen». 

 Προσανατολισμός στις μετρήσεις: Η σημασία της συγκεκριμένης αρχής τονίζεται 

ιδιαίτερα στη διεθνή βιβλιογραφία της Δ.Ο.Π., ωστόσο o Deming προειδοποιεί τον 

κίνδυνο του να βασιζόμαστε μόνο σε ποσοτικά χαρακτηριστικά μέτρησης με 

αριθμητικούς στόχους. Έτσι, πολλοί είναι αυτοί που συνιστούν τη χρήση 

ποσοτικών, αλλά και ποιοτικών μεθόδων για τις διάφορες μετρήσεις. 

Παράλληλα, ο Ho (1995) θέλησε να εμπλουτίσει τις παραπάνω αρχές εισάγοντας 

και  κάποιες επιπρόσθετες. Έτσι, αναφέρει ότι οι βασικές αρχές της Δ.Ο.Π. αποτελούνται 

από τις ακόλουθες δέκα: 

1. Την ηγεσία 

2. Τη δέσμευση 

3. Την πλήρη ικανοποίηση των πελατών 
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4. Την συνεχή βελτίωση  

5. Την ουσιαστική ανάμιξη όλων 

6. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση  

7. Το αίσθημα της ιδιοκτησίας και υπευθυνότητας 

8. Την αναγνώριση και την επιβράβευση 

9. Την πρόληψη των λαθών 

10. Την συνεργασία και την ομαδικότητα εργασίας 

Επιπροσθέτως, λίγα χρόνια αργότερα, οι Claver et al. (2002) προσθέτουν κάποιους 

ακόμη σημαντικές παράγοντες της Δ.Ο.Π., οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Ο Προσανατολισμός στον πελάτη, όπου στόχος κάθε δραστηριότητας είναι η 

ικανοποίηση του πελάτη 

2. Η Ηγεσία και η Δέσμευση της διοίκησης, η οποία θα πρέπει να είναι εμφανής στους 

εργαζόμενους 

3. Ο Σχεδιασμός Ποιότητας, όπου θα πρέπει να ορίζονται όχι μόνο οι αντικειμενικοί 

στόχοι, αλλά και οι τρόποι επίτευξή τους 

4. Η Διοίκηση βασισμένη σε γεγονότα, όπου θα πρέπει να γίνεται συνεχής εκτίμηση της 

δυνατότητας για βελτίωση, μετρώντας περιοδικά το βαθμό επίτευξης των 

αντικειμενικών σκοπών που αρχικά έχουν τεθεί 

5. Η Συνεχής Βελτίωση, η οποία θα αποτελεί τον αντικειμενικό σκοπό κάθε συστήματος 

ποιότητας και θα βασίζεται στη δέσμευση του καθενός στην επιχείρηση και στην 

παροχή των πληροφοριών για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που στοχεύουν στη 

βελτίωση 

6. Η Ενεργός Συμμετοχή και ανάμιξη όλων των μελών της επιχείρησης, προκειμένου να 

επιτευχθεί μια πραγματική δέσμευση για την ποιότητα 

7. Η Ομαδικότητα στην εργασία, όπου δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής όλων των 

εργαζόμενων σε δραστηριότητες ποιότητας που προάγουν την εσωτερική και 

εξωτερική συνεργασία 

8. Τα Συστήματα Επικοινωνίας, τα οποία αίρουν τα εμπόδια και τους φραγμούς 

επικοινωνίας στο εσωτερικό της επιχείρησης και προάγουν τη εσωτερική και 

εξωτερική συνεργασία 

9. Η Εκπαίδευση, η οποία αποτελεί παράγοντα στρατηγικής σημασίας 
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10. Η Διαχείριση των διεργασιών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων 

11. Η Συνεργασία με τους προμηθευτές 

12. Το Ενδιαφέρον και η Ανησυχία για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

1.4 Εργαλεία Βελτίωσης της Ποιότητας 

Ο κεντρικός στόχος της Δ.Ο.Π. για συνεχή βελτίωση της ποιότητας με σκοπό τη 

μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη επιτυγχάνεται μόνο εφόσον ικανοποιούνται 

ορισμένες βασικές προϋποθέσεις (Δερβιτσιώτης, 2005):  

1. Η ικανότητα βελτίωσης της ποιότητας απαιτεί τον έλεγχο της διαδικασίας που 

παράγει το προϊόν 

2. Η ικανότητα ελέγχου της διαδικασίας προϋποθέτει την κατανόηση της διαδικασίας 

ως προς τη διάρθρωση και λειτουργία της 

3. Η επαρκής κατανόηση της διαδικασίας προϋποθέτει τη γνώση των παραγόντων 

εκείνων που επηρεάζουν την ποιότητα και την ιεράρχησή τους, ανάλογα με το 

βαθμό επιρροής που ασκούν στην ποιότητα 

4. Η αξιολόγηση των κρίσιμων για την ποιότητα παραγόντων προϋποθέτει την 

ικανότητα μέτρησής τους 

5. Η δυνατότητα εκτίμησης του τελικού αποτελέσματος των σημαντικών παραγόντων 

στην ποιότητα προϋποθέτει την κατανόηση του τρόπου που συσκευάζονται και 

αλληλοεπηρεάζονται 

Ένα εργαλείο διοικητικής ποιότητας που έχει ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο 

σκοπό, συνήθως χρησιμοποιείται μόνο του, ενώ από την άλλη πλευρά οι τεχνικές 

διοίκησης ποιότητας διαφοροποιούνται από τα απλά εργαλεία, έχουν ευρύτερη εφαρμογή 

και μπορούν να θεωρηθούν ως ένα σύνολο εργαλείων ποιότητας. Σύμφωνα με τους 

McQuater et al. (1995), τα εργαλεία και οι τεχνικές παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 

προσπάθεια των επιχειρήσεων για συνεχή βελτίωση, διότι επιτρέπουν: 

 την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διεργασιών, 

 την ανάμιξη όλων στη διαδικασία βελτίωσης, 

 την επίλυση προβλημάτων από τους εργαζόμενους, 

 τη δημιουργία μιας προσπάθειας συνεχούς βελτίωσης, 
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 την ανάπτυξη ομάδων συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων και  

 τη μετάδοση της εμπειρίας και τις ενέργειες βελτίωσης ποιότητας στις 

καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης 

Οι Dale & Shaw (1999) αναφέρουν επτά εργαλεία ελέγχου ποιότητας (QC7) τα 

οποία είναι: α) το διάγραμμα Pareto, β) το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, γ) οι λίστες 

ελέγχου, δ) τα γραφήματα, ε) τα ιστογράμματα, στ) τα διαγράμματα ελέγχου και το ζ) 

διάγραμμα διασκόρπισης. Παράλληλα, οι Ahmed & Hassan (2003) σε έρευνά τους σχετικά 

με τα εργαλεία και τις τεχνικές που εφαρμόζονται στη Δ.Ο.Π. προχωρούν στην εξής 

ταξινόμηση: 

 Ως γραφικά εργαλεία κατατάσσουν: τα ιστογράμματα, το διάγραμμα στελέχους 

- φύλλου, το διάγραμμα γραμμών, το ραβδογράφημα, το διάγραμμα πίτας, το 

διάγραμμα διαδοχικών τιμών, τα διαγράμματα ελέγχου και το διάγραμμα 

Pareto. 

 Ως εργαλεία διαγράμματος ροής κατατάσσουν: τα διαγράμματα ροής, τα 

διαγράμματα διεργασιών, το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος και το 

δενδροδιάγραμμα. 

 Για τη συλλογή δεδομένων και τη συνοπτική τους αναφορά χρησιμοποιούνται: 

τα φύλλα ελέγχου, οι πίνακες συλλογής δεδομένων και τα locationplots 

Οι Besterfield et al. (1999) υποστηρίζουν ότι οι βασικές τεχνικές για τη μέτρηση 

της απόδοσης της ποιότητας μιας επιχείρησης είναι α) τα διαγράμματα διαδοχικών τιμών, 

β) τα διαγράμματα ελέγχου, γ) οι δείκτες δυνατότητας και τρέχουσας επίδοσης διεργασίας, 

δ) η συνάρτηση απώλειας του Taguchi, ε) ο υπολογισμός του κόστους μη ποιότητας και 

στ) τα κριτήρια των βραβείων ποιότητας. Παράλληλα, αναφέρουν ότι αν μια επιχείρηση 

μπορεί να χρησιμοποιεί τη λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας, μέσω της οποίας 

μεταφράζονται οι απαιτήσεις των πελατών σε λειτουργικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 

και των διεργασιών, μπορεί να βελτιώσει αφενός την παραγωγικότητα, την ποιότητα και 

τις γνώσεις, αφετέρου μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής, το χρόνο ανάπτυξης νέων 

προϊόντων και των επικείμενων αλλαγών. 

Τέλος, οι Ahmed & Hassan (2003) αναφέρουν τα ακόλουθα εργαλεία βελτίωσης 

της ποιότητας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες λειτουργίες και 

δραστηριότητες μιας βιομηχανικής επιχείρησης: 
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 Στην εισαγωγή νέων προϊόντων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο καταιγισμός ιδεών, ο 

σχεδιασμός πειραμάτων, η λειτουργική ανάπτυξη ποιότητας και το διάγραμμα 

αιτίου- αποτελέσματος 

 Κατά τη διάρκεια της παραγωγής: μπορεί να χρησιμοποιηθεί το διάγραμμα Pareto, 

το διάγραμμα ροής διεργασιών και το διάγραμμα ελέγχου 

 Στην εκτίμηση μιας διεργασίας ή ενός προϊόντος: μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

ιστόγραμμα, το διάγραμμα διασκόρπισης, το διάγραμμα πίτας και το 

ραβδογράφημα 

 Στο στάδιο συλλογής δεδομένων: μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φύλλο ή λίστα 

ελέγχου, ο δείκτης δυνατότητας και ικανότητας διεργασίας κ.α. 

1.5 Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας – ISO 9001 

Για να ελέγξουν τις μεταβλητές εκείνες από τις οποίες εξαρτάται η ποιότητα των 

προϊόντων, οι παραγωγοί και οι προμηθευτές χρησιμοποιούν ένα σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας που περικλείει τις διεργασίες, την οργανωτική δομή και τους πόρους. Το 

σύστημα αυτό περιλαμβάνει αναλύσεις, συστηματοποίηση και τεκμηρίωση κάθε 

διεργασίας από το σχεδιασμό και την παραγωγή έως τη συσκευασία και τη διανομή των 

προϊόντων, όπως και ελέγχους, διαδικασίες μέτρησης και ένα σύστημα ελέγχου για την 

αξιολόγηση του εξοπλισμού μέτρησης. Έτσι, σε επιχειρήσεις με λεπτομερή και καλά 

τεκμηριωμένη οργανωτική δομή, απαιτείται μόνο μια απλή προσαρμογή για την ανάπτυξη 

του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ενώ σε επιχειρήσεις με όχι καλά τεκμηριωμένη 

οργανωτική δομή, η εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας τους παρέχει τη 

δυνατότητα να οργανώσουν κατάλληλα και να τεκμηριώσουν ένα μέρος του συστήματος 

λειτουργίας τους (Tsiotras & Gotzamani, 1996). 

Το ISO (από την ελληνική λέξη «ίσος» δηλώνει ότι οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

με αυτό το πρότυπο θεωρούνται ίσες – ισότιμες μεταξύ τους ως προς την ποιότητα) είναι 

μια σειρά προτύπων ποιότητας τα οποία ορίζονται από τον International Organization for 

Standardization. Ως πρότυπο νοείται ένα έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει απαιτήσεις, 

προδιαγραφές, οδηγίες, χαρακτηριστικά. Η συνεπής χρήση του προτύπου διασφαλίζει μια 

διαδικασία, ένα προϊόν, μια υπηρεσία, ότι οι πρώτες ύλες εξυπηρετούν τους σκοπούς για 

τους οποίους έχουν δημιουργηθεί. Αυτά λοιπόν τα πρότυπα (ως προς τη διοίκηση 
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ποιότητας) διασφαλίζουν πως ορισμένα χαρακτηριστικά των διοικητικών πρακτικών 

μπορούν να τυποποιηθούν, αλλά και ότι ένα καλά σχεδιασμένο και υλοποιημένο σύστημα 

ποιότητας είναι σε θέση να εξασφαλίσει εκροές που θα ικανοποιούν προσδοκίες και 

απαιτήσεις του πελάτη (Evans & Lindsay, 2007). Μια πιστοποιημένη εταιρεία με σύστημα  

ISO έχει επομένως αντίστοιχη ποιότητα με άλλες εταιρείες οι οποίες έχουν πιστοποιηθεί με 

βάση αυτό το πρότυπο. Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να πιστοποιηθούν (από 

ανεξάρτητους εξειδικευμένους επιθεωρητές) αποκτούν παράλληλα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι όσων ανταγωνιστών τους δεν έχουν αντίστοιχη πιστοποίηση. Σε 

αρκετές περιπτώσεις το ISO είναι προϋπόθεση για κάποια επιχειρηματική συνεργασία ή 

ακόμα και για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000 αποτελεί, σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία, ένα από τα πιο αξιόλογα και ευρέως αποδεκτά πρότυπα διασφάλισης 

ποιότητας. Την τελευταία δεκαετία, πάνω από 170 χώρες υιοθέτησαν και εφάρμοσαν το 

σύστημα  ISO 9000, σύμφωνα με στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας του παραπάνω 

συστήματος
1
. Ο Kanji (1998) αναφέρει ότι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία των προτύπων ISO 9000 είναι η δομή του, η οποία συνιστά ένα σύνολο 

διαδικασιών, στοιχείων και απαιτήσεων που μπορούν να εφαρμοστούν διεθνώς και από 

οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς παρέχουν μια βάση για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την 

αξιολόγηση και την πιστοποίηση ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Tsiotras & Gotzamani (1996), τα πρότυπα ISO 9000 

έχουν τέσσερις στόχους: 

1. Τη σταθερότητα στην ποιότητα σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση των πελατών 

της επιχείρησης 

2. Την ικανότητα της επιχείρησης να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες της για την 

ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της 

3. Την ικανότητα της επιχείρησης να εμπνέει εμπιστοσύνη στη διοίκησή της σχετικά 

με τη συνέπεια και τη σταθερότητα της ποιότητας των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που είναι ικανοί να παράγουν 

                                                 

1
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
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4. Την παροχή ενός διεθνούς τρόπου επικοινωνίας, ενός σημείου αναφοράς, ώστε όλοι 

να μιλούν την ίδια γλώσσα σχετικά με την ποιότητα 

Σύμφωνα με τους Brown et al. (1998), υπάρχουν διάφοροι λόγοι που κάνουν τις 

επιχειρήσεις να επιθυμούν να πιστοποιηθούν με το πρότυπο ISO 9000, οι βασικότεροι από 

τους οποίους είναι οι εξής: 

 Αποτελεί απαίτηση των σημαντικότερων πελατών της επιχείρησης 

 Επιθυμούν να μην απομακρυνθεί η επιχείρηση από τις μελλοντικές τάσεις και 

κατευθύνσεις ή τις μελλοντικές αγορές 

 Κατανοούν ότι τα συστήματα ποιότητας γίνονται προοδευτικά ένας τρόπος 

λειτουργίας των επιχειρήσεων 

 Αποτελούν ένα χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο μάρκετινγκ και δημοσίων 

σχέσεων 

 Επιθυμούν να βελτιώσουν τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης 

 Επιθυμούν να αυξήσουν την ανταγωνιστική απόδοση της επιχείρησης 

Σε έρευνά τους οι Tsiotras & Gotzamani (1996) προσθέτουν ότι τα πλεονεκτήματα 

από την εφαρμογή των προτύπων διασφάλισης ποιότητας δεν μπορούν να μετρηθούν και 

να ποσοτικοποιηθούν, κάτι που αποτελεί τον κυριότερο λόγο που καθυστέρησαν να 

εφαρμοσθούν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, οι μάνατζερ των ελληνικών επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν ήδη τα πρότυπα αυτά, διακρίνουν τα πλεονεκτήματα σε εσωτερικά και 

εξωτερικά της επιχείρησης: 

 Ως προς τα εσωτερικά πλεονεκτήματα: 

o Παρέχουν ένα νέο τρόπο διοίκησης και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα χωρίς 

κάποια επιπρόσθετη τεχνική επένδυση 

o Εκσυγχρονίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης  

o Υποστηρίζουν την καθιέρωση σαφών αρμοδιοτήτων σε επίπεδο παραγωγής και 

μειώνουν τους αυτοσχεδιασμούς των εργαζομένων 

o Παρέχουν άμεσες οδηγίες στον κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης, μέσω 

κατάλληλα τεκμηριωμένων διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται ένα κατάλληλο 

σύστημα επικοινωνίας και ένας αποτελεσματικός έλεγχος όλων των διαδικασιών 

o Προσφέρουν συστηματική προσέγγιση σε θέματα εκπαίδευσης των εργαζομένων 
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o Προσφέρουν περισσότερη ελευθερία στα ανώτερα στελέχη να ασχοληθούν με τα 

σημαντικά ζητήματα παρά με καθημερινά και τετριμμένα προβλήματα 

o Προσφέρουν αυξημένη προσωπική ευαισθησία για θέματα ποιότητας 

o Βελτιώνουν τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα τμήματα, τους εργαζόμενους 

μεταξύ τους και με τη διοίκηση, αποσαφηνίζοντας ξεκάθαρα τα καθήκοντα και τις 

υπευθυνότητές τους 

o Αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων 

o Βοηθούν στη συνεχή βελτίωση λόγω των συνεχόμενων εσωτερικών 

επιθεωρήσεων του συστήματος για την ανίχνευση ελαττωματικών, των ατελειών 

και των δραστηριοτήτων μη προστιθέμενης αξίας, προκαλώντας ταυτόχρονα μια 

σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους. Οι γραπτές διαδικασίες εξετάζονται 

συνεχώς για την αποτελεσματικότητα τους και επανασχεδιάζονται όποτε είναι 

απαραίτητο 

o Μειώνουν τη διακύμανση και βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, καθώς οι διεργασίες παραγωγής προϊόντων ακολουθούν πρότυπες 

διαδικασίες 

o Μειώνουν το κόστος εξαιτίας της μείωσης των επανακατεργασιών, των 

απορριφθέντων και των επιστροφών των προϊόντων 

o Βοηθούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ανάλυση για τον εντοπισμό 

των αιτιών που οδηγούν στην έλλειψη ποιότητας, μέσω των καταγραφέντων 

δεδομένων, της κατάταξης και της διατήρησης τους χρησιμοποιώντας 

τεκμηριωμένες διαδικασίες και συνεπώς πραγματικά δεδομένα και όχι το ένστικτο 

της διοίκησης 

o Υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να διατηρούν το σύστημα διοίκησης ποιότητας 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου, σύμφωνα με το οποίο τα τρία έτη ισχύς 

του πραγματοποιούνται συχνές εξωτερικές επιθεωρήσεις από το φορέα 

 Ως προς τα εξωτερικά πλεονεκτήματα: 

o Προσφέρουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

o Ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις πιέσεις της αγοράς 

o Ικανοποιούν περισσότερο τους πελάτες και προσελκύουν ευκολότερα νέους  

o Αυξάνουν την καλή φήμη της επιχείρησης και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα της 
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o Συγκεντρώνουν τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς πελάτες για 

την αξιολόγηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της επιχείρησης 

o Προσφέρουν καλύτερη αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των προμηθευτών και 

μειώνουν το κόστος των εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας των εισερχόμενων 

υλικών 

o Υποστηρίζουν και διευκολύνουν τις εξαγωγές και βοηθούν στην γρηγορότερη και 

ασφαλέστερη διείσδυση σε νέες αγορές και ιδιαίτερα του εξωτερικού 

o Μπορούν να βοηθήσουν ολόκληρο τον τομέα της βιομηχανίας και να τον 

προστατέψουν από τον ανταγωνισμό με την εκτεταμένη συμμόρφωση στα διεθνή 

πρότυπα, καθώς το ISO 9000 μπορεί να αποτρέψει μια επιχείρηση να εισέλθει 

στην αγορά έχοντας ως μοναδικό όπλο την τιμή 

Το 2015 κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προτύπου ISO 9001:2015 για τα 

συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Σύμφωνα με στοιχεία της TUV Hellas
2
, τον Οργανισμό 

Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και 

Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification) σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, 

το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που 

θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό 

προϊόν (ή υπηρεσία) να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των 

ενδιαφερόμενων μερών. 

Τα πρότυπα ISO 9000:2005 &ISO 9004:2009, προσδιορίζουν τις εξής 8 αρχές της 

ποιότητας (TUVHellas):  

 Αρχή 1: Εστίαση στον Πελάτη  

 Αρχή 2: Ηγεσία  

 Αρχή 3: Συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού  

 Αρχή 4: Διεργασιοκεντρική Προσέγγιση  

 Αρχή 5: Συστημική Προσέγγιση Διαχείρισης  

 Αρχή 6: Συνεχής Βελτίωση  

 Αρχή 7: Λήψη Αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα  

 Αρχή 8: Αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις με προμηθευτές 

                                                 

2
http://news.tuv-nord.gr/October_2014/October_2014/material/ISO_9001_2015.pdf 

http://news.tuv-nord.gr/October_2014/October_2014/material/ISO_9001_2015.pdf
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Η δομή του ISO 9001 ακολουθεί τη θεμελιώδη προσέγγιση για την διαχείριση 

ποιότητας: Σχεδιάζω – Ενεργώ – Ελέγχω – Βελτιώνω: 

 Σχεδιασμός: Κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των αναγκών των 

πελατών και αναγνώριση της επίπτωσης στον οργανισμό. Προσδιορισμός 

στρατηγικών στόχων για τη βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη  

 Υλοποίηση: Εφαρμογή των διαδικασιών  

 Έλεγχος: Παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών και των λειτουργιών με 

βάση τους στρατηγικούς στόχους και παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών 

 Βελτίωση: Λήψη ενεργειών με σκοπό την βελτίωση της ικανοποίησης του πελάτη 

σε διαρκή βάση. 

Οι βασικές αλλαγές στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015, όπως παρουσιάζονται στο 

σχέδιο που εκδόθηκε τον Μάιο 2014 επικεντρώνονται στην: 

 Έμφαση στην Ηγεσία  

 Εστίαση στην Ανάλυση και Διαχείριση των Κινδύνων  

 Έμφαση στους στόχους, την μέτρηση και την διαχείριση αλλαγών  

 Επικοινωνία και Ευαισθητοποίηση  

 Περιορισμό των Απαιτήσεων της Τεκμηρίωσης 

Ενώ παράλληλα, οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τους στόχους ποιότητας έχουν 

γίνει πιο αναλυτικές. Έτσι, οι στόχοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με την πολιτική του 

οργανισμού, να είναι μετρήσιμοι, να σχετίζονται με την συμμόρφωση του προϊόντος / 

υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πελατών, να παρακολουθούνται και να κοινοποιούνται 

σε όλα τα σχετικά επίπεδα του οργανισμού. Οι άνθρωποι που εργάζονται για την εταιρεία 

θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την πολιτική, τους στόχους αλλά και την επίδραση της 

εργασίας τους στην λειτουργία της εταιρείας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, 

ενώ ο οργανισμός θα πρέπει να καθορίσει όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες 

που σχετίζονται με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

Τέλος, η Ηγεσία του οργανισμού θα πρέπει να αποδεικνύει ότι αντιλαμβάνεται το 

ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις της στην ικανότητα της εταιρείας 

να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, αλλά και των υπολοίπων ενδιαφερόμενων 

μερών. Ειδικότερα, το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 δίνει έμφαση στον καθορισμό 

στρατηγικών στόχων, τοποθετώντας την Ηγεσία του οργανισμού στο κέντρο της 
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λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης, δίνοντας έμφαση στην διαχείριση των αλλαγών 

(εξωτερικών ή εσωτερικών) που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία και οργάνωση 

του οργανισμού. 

1.6 Βραβεία και Μοντέλα Ποιότητας 

Η βάση της αριστείας είναι, κατά τον Deming, η ποιότητα, η οποία προϋποθέτει ένα 

σύνολο αξιών, οι οποίες αναπτύσσουν και εμπλέκουν το ανθρώπινο δυναμικό της και έναν 

προσανατολισμό προς τη διαρκή βελτίωση και τη μάθηση (Λογοθετίδης, 2005). Η αριστεία 

δεν περιορίζεται μόνο στα όρια μιας επιχείρησης αλλά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με 

την επίπτωση της επιχειρηματικής δραστηριότητα στην κοινωνία. Μια άριστη επιχείρηση 

είναι αποτέλεσμα της διαρκούς επιδίωξης του προσωπικού για την αριστεία και μια τέτοια 

επιχείρηση ενδιαφέρεται στην πράξη για την εσωτερικοποίηση των εξωτερικών 

επιπτώσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμπεριφέρεται ηθικά σε κάθε 

πλευρά της δραστηριότητάς της. 

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές στην 

παγκόσμια οικονομία και στην τεχνολογία. Οι ραγδαίοι ρυθμοί και η αβεβαιότητα 

απαιτούν δραστικές προσαρμογές όχι μόνο στα μέσα και στον τρόπο παραγωγής, αλλά και 

στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Με τη θέσπιση των βραβείων ποιότητας 

επιδιώκεται ο αναγκαίος για επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

αναπροσανατολισμός της διοίκησης με τους εξής σκοπούς (Δερβιτσιώτης, 2005): 

 Τη συνειδητοποίηση της σημασίας της ποιότητας 

 Την αναγνώριση και επιβράβευση των επιχειρήσεων που διακρίνονται για τις 

καλύτερες επιδόσεις τους στην ποιότητα 

 Τη δημοσιοποίηση και κατάλληλη προβολή των επιχειρήσεων με αποτελεσματικές 

στρατηγικές σε θέματα ποιότητας 

1.6.1 Βασικά Είδη Βραβείων Ποιότητας 

Στο πλαίσιο της υποστήριξης, αναγνώρισης και προώθησης των προσπαθειών των 

επιχειρήσεων να εφαρμόσουν συστήματα Δ.Ο.Π., θεσπίστηκαν από πολλές κυβερνήσεις 

ανά τον κόσμο αντίστοιχα Εθνικά Βραβεία Ποιότητας, τα οποία αποτελούν την ύψιστη 

αναγνώριση για τις επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν άριστη απόδοση και υψηλό βαθμό 

ποιότητας. Σύμφωνα με τους Tanetal. (2003), τα Εθνικά Βραβεία Ποιότητας 
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περιλαμβάνουν τις βασικές αρχές της Δ.Ο.Π. διαμορφωμένες σε ένα μοντέλο- σύνολο 

κριτηρίων επιχειρηματικής αριστείας και θεσπίστηκαν προκειμένου να εκπληρώσουν τους 

παρακάτω αντικειμενικούς σκοπούς: 

 Να προάγουν τη γνώση για τη Δ.Ο.Π. ως ένα απαραίτητο εργαλείο για τη βελτίωση 

της ποιότητας και της παραγωγικότητας 

 Να δώσουν λεπτομερείς οδηγίες για την εφαρμογή της αυτό-αξιολόγησης και την 

επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης 

 Να αποτελέσουν μια εθνική προσπάθεια αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της 

μακροπρόθεσμης  οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χώρας 

Το 1988, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM) 

συγκροτείται και το 1991 θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (European Quality 

Award). Σκοπός του ήταν να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να αναγνωρίσει την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας από τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις. Τα κριτήρια αυτού του βραβείου περιλαμβάνουν τους Προσδιοριστικούς 

παράγοντες (enablers), που αποτελούνται από 5 κατηγορίες: α) ηγεσία, β) διοίκηση 

ανθρώπινου δυναμικού, γ) πολιτική και στρατηγική και δ) πόροι και ε) διεργασίες  και τα 

Αποτελέσματα (awards). Η φιλοσοφία που διαπνέει τα βραβεία ποιότητας είναι ότι η 

αποτελεσματική εφαρμογή των προσδιοριστικών παραγόντων της βελτίωσης της ποιότητας 

επιδρά στις κατηγορίες των αποτελεσμάτων, οι οποίες είναι: α) τα επιχειρησιακά 

αποτελέσματα, β) η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, γ) η ικανοποίηση των 

πελατών και δ) οι επιπτώσεις στην κοινωνία (Migel, 2001).  

Παράλληλα, το 1987 το Αμερικάνικο Κογκρέσο ενέκρινε τις δράσεις βελτίωσης 

Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act, θεσπίζοντας το ετήσιο Εθνικό 

Βραβείο Ποιότητας Malcolm Baldrige (MBNQA), σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τα 

συστήματα διοίκησης ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των Αμερικάνικων 

Επιχειρήσεων. Το βραβείο αυτό διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας 

των Η.Π.Α. (NIST) και ο Αμερικάνικος Οργανισμός για την Ποιότητα. Το NIST ανέπτυξε 

τις βασικές αρχές του MBNQA, οι οποίες βασίζονται στην ανάλυση των επιτυχημένων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στις Η.Π.Α. και οι οποίες είναι οι εξής (Migel, 

2001): α) ηγεσία, β) ποιότητα με επίκεντρο τον πελάτη, γ) συνεχή βελτίωση και εκμάθηση, 
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δ) σχεδιασμός ποιότητας και πρόληψη, ε) σχεδιασμός για το μέλλον, στ) υπευθυνότητα της 

επιχείρησης και η) προσανατολισμός στα αποτελέσματα. 

Οι παραπάνω αρχές αποτελούν ένα πλαίσιο για την επίτευξη της άριστης απόδοσης 

και αποτελούν τη βάση των κριτηρίων για την απόκτηση του βραβείου ποιότητας. Τα 

κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας επιχείρησης για την 

απόκτηση του βραβείου ποιότητας χωρίζονται σε 7 κατηγορίες (Evans & Lindsay, 2002; 

Tan et al., 2003): 

1. Ηγεσία 

2. Στρατηγικός σχεδιασμός 

3. Προσανατολισμός στον πελάτη και την αγορά 

4. Πληροφορίες και ανάλυση 

5. Προσανατολισμός στο ανθρώπινο δυναμικό 

6. Διαχείριση διαδικασιών 

7. Επιχειρησιακά αποτελέσματα 

Τέλος, το Βραβείο Deming θεσπίστηκε το 1951 από την ένωση Ιαπώνων 

Επιστημόνων και Μηχανικών, προκειμένου να τιμήσουν την προσφορά του Deming στον 

στατιστικό έλεγχο ποιότητας και στην ανάπτυξη της Ιαπωνικής Βιομηχανίας, αλλά και να 

προάγουν την έννοια της ποιότητας στην Ιαπωνία. Απευθύνεται τόσο ιδιωτικές, όσο και 

δημόσιες επιχειρήσεις και τις τιμά για την επιτυχημένη εφαρμογή ενεργειών βελτίωσης της 

ποιότητας. Τα κριτήρια αξιολόγησης που περιλαμβάνει αντικατοπτρίζουν τους παράγοντες 

και τις διαδικασίες της επιχείρησης που υποστηρίζουν την εφαρμογή company-widecontrol 

και των στατιστικών τεχνικών και είναι τα εξής: 

1. Πολιτικές 

2. Επιχείρηση και οι λειτουργίες της 

3. Εκπαίδευση και η μετάδοσή της 

4. Συλλογή, χρήση και μετάδοση πληροφοριών 

5. Ανάλυση  

6. Προτυποποίηση 

7. Έλεγχος και διοίκηση 

8. Διασφάλιση της ποιότητας 

9. Αποτελέσματα – επιδράσεις 

10. Μελλοντικά σχέδια 
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1.6.2 Προσεγγίσεις Βελτίωσης της Ποιότητας 

Η προσέγγιση βελτίωσης ποιότητας 6σ (όπου σ = τυπική απόκλιση σε μια κανονική 

κατανομή δεδομένων) (six sigma – 6σ quality) αποτελεί έναν συστηματικό τρόπο 

βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης μιας επιχείρησης μέσω της αναγνώρισης και 

περιορισμού των περιπτώσεων που μπορούν να εξελιχθούν σε προβλήματα/σφάλματα (π.χ. 

ελαττωματικά προϊόντα ή εκροή που δεν ικανοποιεί τον πελάτη). Μπορεί να οριστεί ως 

στρατηγική βελτίωσης της κερδοφορίας της επιχείρησης, της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των λειτουργιών της προκειμένου να καλυφθούν ή και να ξεπεραστούν οι 

ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών. Στόχος της είναι η συμπίεση της διακύμανσης της 

διαδικασίας εντός 6 τυπικών αποκλίσεων εκατέρωθεν του μέσου όρου και εντός των ορίων 

που έχουν τεθεί από τις προσδοκίες των πελατών (Andersson, Eriksson & Torstensson, 

2006). Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας του 6σ είναι (Antony et al., 2005):  

 η δέσμευση και η εμπλοκή της διοίκησης,  

 η εστίαση στον πελάτη,  

 η κατάλληλη (υποστηρικτική της διαρκούς βελτίωσης) κουλτούρα,  

 η στοίχιση των επιχειρηματικών στόχων με τους στόχους 6σ,  

 οι κατάλληλες προτεραιότητες,  

 η ανάπτυξη διαλειτουργικών ομάδων,  

 η επικοινωνία,  

 οι συνεχείς μετρήσεις,  

 η λογοδοσία,  

 η εκπαίδευση και  

 οι απαιτούμενες ικανότητες και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της 

ποιότητας 6σ 

Η ποιότητα 6σ δεν αποτελεί μια στατιστική τεχνική, αλλά μια φιλοσοφία διοίκησης 

και μια επιχειρηματική στρατηγική, η οποία επιτρέπει τη δημιουργική σκέψη, κάτι που 

είναι προϋπόθεση για την οργανωσιακή αριστεία. Η επιτυχής εφαρμογή της ποιότητας 6σ 

είναι συνυφασμένη με έναν αριθμό ωφελειών, όπως είναι η καλύτερη χρηματοοικονομική 

απόδοση των επιχειρήσεων, η βελτιωμένη απόδοση των διαδικασιών τους σε όρους 

μεταβλητότητας, κόστους, χρόνου, παραγωγικότητας, αλλά κυρίως η ικανοποίηση του 

πελάτη. Οι Antonyetal. (2005) συγκέντρωσαν και κατέγραψαν μια σειρά από οφέλη, τα 
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οποία αποκομίζει η επιχείρηση από την εφαρμογή της 6σ και τα οποία συνοψίζονται στα 

εξής:  

 η βελτιωμένη συνεργασία μέσω διαλειτουργικών ομάδων,  

 ο μετασχηματισμός της κουλτούρας (έμφαση στην πρόληψη),  

 το βελτιωμένο ηθικό του προσωπικού,  

 η μείωση των σταδίων όπου δεν προστίθεται αξία στις βασικές επιχειρηματικές 

διαδικασίες,  

 το μειωμένο κόστος κακής ποιότητας (π.χ. παράπονα),  

 η γνώση των εργαλείων και τεχνικών επίλυσης προβλημάτων από το προσωπικό, 

που αυξάνει την ικανοποίησή τους,  

 η συστηματική μείωση της διακύμανσης των διαδικασιών, άρα η μεγαλύτερη 

συνέπεια/αξιοπιστία στην παροχή της υπηρεσίας,  

 η διοίκηση βάσει αντικειμενικών δεδομένων.  

Η λιτή διοίκηση (lean management) αποτελεί μια ακόμη προσέγγιση ποιότητας, που 

εστιάζει στο προϊόν ή την υπηρεσία, στην αξία (σύμφωνα με την οπτική του πελάτη) και 

στη ροή αξίας (value stream), αναγνωρίζοντας τις ενέργειες/στάδια που προσθέτουν αξία 

και επιδιώκοντας την εξάλειψη του muda (απώλεια) από όλες τις περιοχές και τις 

λειτουργίες του συστήματος. Τα οφέλη της περιλαμβάνουν την ταχύτερη ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τη μείωση κόστους ανά πελάτη, την 

αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη, την καλύτερη επικοινωνία και τη μείωση του κόστους 

λόγω λιγότερων παραπόνων (Womack & Jones, 1996). 

Η λιτή θεώρηση βασίζεται στην απεικόνιση της ροής αξίας, κάτι που συμβάλλει 

στον καθορισμό των σημείων σε μια διαδικασία που μπορούν να βελτιωθούν (ονομάζονται 

kaizenbursts), αλλά και στην κατάργηση ολόκληρων διαδικασιών που δεν προσθέτουν 

αξία. Οι πέντε βασικές της αρχές είναι (Womack & Jones, 1996):  

1. Ο προσδιορισμός της αξίας ανά προϊόν/υπηρεσία (από την πλευρά του 

πελάτη).  

2. Ο προσδιορισμός της ροής αξίας, δηλαδή της ακολουθίας 

ενεργειών/δραστηριοτήτων μέσω των οποίων το προϊόν / η υπηρεσία πηγαίνει 

στον πελάτη (και κατηγοριοποίηση των ενεργειών σε αυτές που προσθέτουν 



28 

 

αξία, σε αυτές που δεν προσθέτουν αξία αλλά χρειάζονται και σε αυτές που 

δεν προσθέτουν αξία και μπορούν άμεσα να καταργηθούν).  

3. Η δημιουργία (αδιάκοπης) ροής αξίας.  

4. Η παραγωγή προϊόντων / παροχή υπηρεσιών με βάση τη ζήτηση.  

5. Η επιδίωξη της αριστείας.  

Παράλληλα, καθώς η ποιότητα 6σ και η λιτή θεώρηση είναι από τις πιο αξιόλογες 

προσεγγίσεις για την αλλαγή και τη βελτίωση, είναι δυνατό να υιοθετηθεί ο συνδυασμός 

λιτής διοίκησης και ποιότητας 6σ (Lean 6σ). Πρόκειται για έναν συνδυασμό απλοποίησης 

διαδικασιών και ταχύτερης ανταπόκρισης με την υψηλότερη ποιότητα, λόγω μείωσης της 

διακύμανσης της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, η λιτή ποιότητα 6σ 

είναι μια στρατηγική βελτίωσης της απόδοσης των διαδικασιών, η οποία συντελεί στην 

αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη και άρα στα καλύτερα αποτελέσματα επιχειρηματικής 

απόδοσης. Έτσι, η ποιότητα 6σ από τη μία πλευρά παρέχει όλα τα απαιτούμενα εργαλεία 

για τον χειρισμό των προβλημάτων ποιότητας, ενώ σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία λιτής 

διοίκησης αποτελεί το πλαίσιο για τις αλλαγές σε επίπεδο κουλτούρας και λειτουργίας 

(Pepper & Spedding, 2010).  

Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το πρόβλημα πολλών επιχειρήσεων να 

δημιουργήσουν και να διατηρήσουν κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης μετά την επίτευξη 

βελτιώσεων. Η ισορροπία μεταξύ των δύο προαναφερθεισών προσεγγίσεων είναι κρίσιμη 

προκειμένου να μην οδηγηθεί η επιχείρηση είτε πλήρως στη λιτή θεώρηση, κάτι που θα 

σήμαινε είτε υπερβολική απλοποίηση και πιθανή αδυναμία να ανταποκριθεί στις αλλαγές 

τις αγοράς ή να δημιουργήσει αξία, είτε στη μείωση διακύμανσης σε επίπεδο μεγαλύτερο 

από αυτό που είναι αποδεκτό από τους πελάτες της. Είναι αναγκαίο, επομένως, να 

δημιουργείται αξία για τον πελάτη διατηρώντας τη διακύμανση εντός ορίων αποδοχής 

(Pepper & Spedding, 2010). 

Πολλές προσπάθειες, ωστόσο, για τη βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών με 

στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας ή ανταγωνιστικότητας, δεν καταλήγουν στα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Προκειμένου τα προβλήματα αυτά να προσδιοριστούν και να 

ξεπεραστούν χρησιμοποιείται η συγκριτική ανάλυση απόδοσης (benchmarking). Πρόκειται 

για μια μέθοδο, η οποία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να μάθει τα σημεία υπεροχής της και 

τα αδύναμα σημεία της (σε σχέση με τους ανταγωνιστές της) και να βελτιωθεί, εισάγοντας 

βέλτιστες πρακτικές στη λειτουργία της. Μέσω της συγκριτικής ανάλυσης απόδοσης, 
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επομένως, μια επιχείρηση επιλέγει ποιους τομείς ή διαδικασίες θέλει να βελτιώσει, μελετά 

τους καλύτερους τρόπους και τις πρακτικές άλλων επιχειρήσεων και προβαίνει στην 

ανάπτυξη συστημάτων και διαδικασιών για να βελτιώσει την ποιότητα και την 

ανταγωνιστικότητά της. Η δε επιτυχής εφαρμογή της θα εξαρτηθεί από τη δέσμευση της 

διοίκησης και την ετοιμότητα/διάθεση/εκπαίδευση του προσωπικού να συμμετέχει, τον 

βαθμό στον οποίο υπάρχει κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης και ευελιξία, ώστε η διαδικασία 

αυτή να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης 

(Δερβιτσιώτης, 2005). 

H  συγκριτική ανάλυση απόδοσης αποτελεί ταυτόχρονα διαγνωστικό εργαλείο, 

εργαλείο για αυτοβελτίωση, εργαλείο μάθησης (από τις καλές πρακτικές) αλλά και μια 

δυναμική διαδικασία μέτρησης και σύγκρισης της απόδοσης. Μπορεί να είναι στρατηγική, 

λειτουργική και να βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα. Μπορεί να είναι κάθετη ή 

οριζόντια αλλά και εσωτερική ή εξωτερική, να διεξάγεται μεταξύ συνεργατών ή 

ανταγωνιστών, να έχει ως βάση σύγκρισης διαδικασίες, διαφορετικής φύσης οργανισμούς 

ή να επιβάλλεται (π.χ. από συγκεκριμένους φορείς ή την αγορά). Κεντρική ιδέα της 

συγκριτικής ανάλυσης απόδοσης είναι λοιπόν η παροχή προς τη διοίκηση των οργανισμών 

ενός εξωτερικού σημείου αναφοράς ή ενός προτύπου για την αξιολόγηση της ποιότητας ή 

του κόστους των εσωτερικών δραστηριοτήτων, πρακτικών και διεργασιών τους. Είναι, 

ωστόσο, σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται για μια διαδικασία, η οποία ενθαρρύνει 

τη μίμηση άλλων επιχειρήσεων, αλλά αποτελεί μια γνήσια προσπάθεια εκμάθησης και 

προσαρμογής των καλύτερων διαδικασιών, σε αρμονία με το εσωτερικό περιβάλλον μιας 

επιχείρησης (Δερβιτσιώτης, 2005). 

Τέλος, μια ιδιαίτερα σοβαρή πηγή δημιουργίας προβλημάτων ποιότητας και 

χαμηλής παραγωγικότητας συνδέεται με την παραδοσιακή διαδικασία ανάπτυξης και 

εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η μέθοδος ανάπτυξης ποιότητας 

(Quality Function Deployment-QFD)αποτελεί ένα τρόπο ολοκληρωμένης ικανοποίησης 

των επιθυμητών στόχων ποιότητας σε κάθε τμήμα και διαδικασία της επιχείρησης. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει  σε μικτές ομάδες, οι οποίες εκπροσωπούν διαφορετικά 

τμήματα ή διαδικασίες της επιχείρησης, να συνδυάσουν σ’ ένα συνοπτικό διάγραμμα, 

γνωστό ως «σπίτι της ποιότητας», τις απαραίτητες πληροφορίες για τον αποτελεσματικό 

και γρήγορο σχεδιασμό της ποιότητας. Παράλληλα, περιορίζει στο ελάχιστο τις 

παλινδρομήσεις μεταξύ τμημάτων για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών και μειώνει 
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εντυπωσιακά το κόστος και το χρόνο για την εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων 

(Δερβιτσιώτης, 2005). 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη μέθοδο QFD στις επιχειρήσεις που επιθυμούν 

μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με την ανάπτυξη μιας πολιτικής 

ποιότητας είναι πολλαπλά (Δερβιτσιώτης, 2005): 

 Η παρουσίαση με ακρίβεια των χαρακτηριστικών που χρειάζονται μελέτη για 

βελτιώσεις, τα οποία μπορεί να αναφέρονται σε ανάγκες πελατών, προϊόντων, 

διαδικασιών κ.α. 

 Η απεικόνιση των συγκρίσεων στα κρίσιμα χαρακτηριστικά για προϊόντα ή 

διαδικασίες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα 

 Ο προσδιορισμός σημαντικών σχέσεων μεταξύ διάφορων χαρακτηριστικών 

 Ο προσδιορισμός των επιδόσεων και του βαθμού δυσκολίας στην προσπάθεια 

βελτίωσής τους 

 Η διευκόλυνση της καλύτερης στοχοθέτησης για τις επιδόσεις που αφορούν στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για βελτιώσεις, στα σημεία που 

προσφέρουν σημαντικά οφέλη για το κόστος υλοποίησής τους 

 Η συμβολή στην αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία των μελών της 

ομάδας για τη δημιουργία καλύτερων προϊόντων ή υπηρεσιών, με πιο επαρκείς 

διαδικασίες και συστήματα ελέγχου. 

 Η συντόμευση του χρόνου ανάπτυξης και εισαγωγής νέων προϊόντων στην 

αγορά, δημιουργώντας ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους 

κύριους ανταγωνιστές. 

1.7 Ηγεσία Ποιότητας 

Η ηγεσία είναι μια δυναμική διαδικασία, όπου μια ενέργεια του ηγέτη θα 

προκαλέσει την ανταπόκριση των υφισταμένων του, η οποία προκαλεί εκ νέου την 

αντίδραση του ηγέτη και είναι παρούσα δε σε κάθε διοικητικό επίπεδο. Το κατά πόσο ο 

ηγέτης θα μπορεί να επηρεάζει, αυτό θα εξαρτηθεί από τον ίδιο, τους άλλους και τη 

συγκεκριμένη κατάσταση εντός της οποίας αλληλεπιδρούν οι δύο πλευρές. Η ηγεσία είναι 

μια ικανότητα η οποία εκδηλώνεται με κατάλληλη συμπεριφορά, η οποία εντέλει 
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μαθαίνεται. Ως σχέση επιρροής όμως βασίζεται στη δύναμη την οποία κατέχει ο ηγέτης και 

στο πώς, πότε και πόσο τη χρησιμοποιεί. Το πώς ο ηγέτης θα καταφέρει να πείσει τους 

υφισταμένους του είναι κάτι που διαφέρει από ηγέτη σε ηγέτη και από τη μια κατάσταση 

στην άλλη. Αυτές οι διαφορές προσδιορίζουν το προσωπικό ηγετικό στιλ του και είναι 

προϊόν των στάσεών του απέναντι στον άνθρωπο, της εξουσίας που έχει και χρησιμοποιεί, 

του ενδιαφέροντός του για την παραγωγή/το έργο ή τις ανθρώπινες σχέσεις (Χυτήρης & 

Άννινος, 2015).  

Σύμφωνα με τους Χυτήρη και Άννινο (2015), οι υφιστάμενες προσεγγίσεις για την 

ηγεσία μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής:  

1. Την προσέγγιση σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του ηγέτη (leaders` trait approach): 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτήν, ο ηγέτης για να είναι αποτελεσματικός πρέπει 

να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φυσικά, κοινωνικά ή προσωπικότητας (π.χ. 

ψηλός, όμορφος, μορφωμένος). Σε αντίθεση με την κοινή λογική που λέει ότι τα 

χαρακτηριστικά αυτά παίζουν ρόλο στην επίδραση του ηγέτη στους άλλους, οι 

πράξεις και τα επιτεύγματα μεγάλων ηγετών δεν αποδεικνύουν κάποια συνέπεια 

μεταξύ τους. Η προσέγγιση αυτή δεν γίνεται συνεπώς αποδεκτή λόγω του ότι δεν 

λαμβάνει υπόψη ούτε τις ιδιαίτερες καταστάσεις που ισχύουν κάθε φορά ούτε 

θέματα ανάπτυξης και εκπαίδευσης ηγεσίας.  

2. Την προσέγγιση σύμφωνα με τη συμπεριφορά του ηγέτη (leaders` behavioral 

approach): Η προσέγγιση αυτή προσπαθεί να καθορίσει ποιος τύπος συμπεριφοράς 

του ηγέτη οδηγεί στην υψηλή απόδοση και στην εργασιακή ικανοποίηση. Οι 

σχετικές έρευνες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: αυτήν που εξετάζει τις 

δραστηριότητες και τις ευθύνες που απορρέουν από τις διοικητικές λειτουργίες (π.χ. 

πώς επιλύονται συγκρούσεις) και αυτήν που προσπαθεί να αναγνωρίσει την 

αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά. Άλλες μελέτες αναζητούν επίσης τη σχέση 

ανάμεσα στην ηγετική συμπεριφορά και στην αποτελεσματικότητα ή και στον 

προσανατολισμό στο έργο ή στους ανθρώπους από όπου προκύπτουν διαφορετικά 

αποτελέσματα απόδοσης και εργασιακής ικανοποίησης. Στην προσέγγιση αυτήν 

εντάσσονται η θεωρία Χ-Ψ του McGregor, το διοικητικό πλέγμα των Blake & 

Muton και το υπόδειγμα ενδυνάμωσης των υφισταμένων.  

3. Την προσέγγιση σύμφωνα με τις ενδεχόμενες καταστάσεις (contingency approach): 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η αποτελεσματικότητα του ηγέτη καθορίζεται 



32 

 

από τρεις κύριους παράγοντες: α) τον ίδιο, β) τους υφισταμένους του αλλά και γ) 

την επικρατούσα κάθε φορά κατάσταση. Επειδή οι παράγοντες αυτοί αλλάζουν 

διαχρονικά όπως και οι σχέσεις μεταξύ τους, χρειάζεται διαφορετική ηγεσία κάθε 

φορά.  

4. Τις νεότερες προσεγγίσεις ηγεσίας: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται η 

μεταλλακτική (transformational) και χαρισματική (charismatic) ηγεσία, η 

συναλλακτική (transactional), η αυθεντική (authentic), η εξυπηρετική (servanthood) 

ηγεσία και η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης (emotionalintelligence).  

Στην περίπτωση της Δ.Ο.Π., η δέσμευση της ηγεσίας αποτελεί προϋπόθεση για την 

επιτυχή εφαρμογή των αρχών της, καθώς χωρίς επίμονη ηγετική προσπάθεια, η υποκίνηση 

των οπαδών μπορεί να φθίνει με την πάροδο του χρόνου και να παραδοθεί σε καθημερινές 

πιέσεις. Έρευνα των Vouzas et al. (2007) σχετικά με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

επιχειρήσεων που βρίσκονταν στον δρόμο προς την επιχειρηματική αριστεία μέσω του 

Ευρωπαϊκού Βραβείου Αριστείας, έδειξε ότι διέθεταν μια ηγεσία με υψηλό βαθμό 

δέσμευσης ως προς την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, η οποία αναγνώριζε τη σημασία 

τους για την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων.  

Κατά συνέπεια, η δέσμευση από πλευράς διοίκησης για την εφαρμογή των αρχών 

της Δ.Ο.Π. θα πρέπει να είναι ορατή και μόνιμη, δεδομένου ότι η ηγεσία λειτουργεί ως 

οδηγός και υποστηρικτής της παραπάνω φιλοσοφίας. Παράλληλα, η συμμετοχή του 

συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να ενθαρρύνεται και οι προσπάθειες για τους 

για βελτίωση του οργανισμού να αναγνωρίζονται. Ειδικότερα, τα ανώτερα στελέχη θα 

πρέπει να μεριμνούν για (Yusof & Aspinwall, 1999): 

 Τη δέσμευση 

 Την ανάπτυξη των αρχών της ποιότητας σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης 

 Την πραγματοποίηση μετρήσεων σε κάθε στάδιο 

 Την επιθεώρηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, όταν θεωρείται απαραίτητο 

 Την προώθηση της συλλογικής εργασίας 

 Την παρακίνηση και τα συστήματα αμοιβών 

 Την εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων 
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Τέλος, οι Quinn et al. (2007) αναφέρουν 8 ηγετικούς διοικητικούς ρόλους, τις 

θεμελιώδεις ικανότητές τους και τα κριτήρια αποτελεσματικότητας κάθε ρόλου, 

χωρίζοντάς τους σε τέσσερα μοντέλα: 

 Το Μοντέλο των Ανθρωπίνων Σχέσεων: 

o Ο Μέντορας: Διαθέτει την ικανότητα να κατανοεί τους άλλους, να 

επικοινωνεί αποτελεσματικά και να συμβάλει στην ανάπτυξη των 

υπαλλήλων. Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του είναι η Δέσμευση και η 

Ηθική. 

o Ο Διευκολυντής: Διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί ομάδες, να 

εφαρμόζει την συμμετοχική λήψη αποφάσεων και να διαχειρίζεται τις 

συγκρούσεις. Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του είναι η Συμμετοχή και 

η Ειλικρίνεια. 

 Το Μοντέλο της Εσωτερικής Διαδικασίας: 

o Ο Ελεγκτής: Διαθέτει την ικανότητα να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο 

πληροφοριών, να αναλύει βασικές διαδικασίες και να μετρά τις επιδόσεις 

και την ποιότητα. Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του είναι η 

Τεκμηρίωση και η Διαχείριση της πληροφορίας. 

o Ο Συντονιστής: Διαθέτει την ικανότητα να διαχειρίζεται έργα, να σχεδιάζει 

εργασίες και να διαχειρίζεται μέσω μιας  σειράς λειτουργιών. Τα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας του είναι η Σταθερότητα και ο Έλεγχος. 

 Το Μοντέλο του Ορθολογικού Στόχου: 

o Ο Διευθυντής: Διαθέτει την ικανότητα να αναπτύσσει και να επικοινωνεί το 

όραμα του οργανισμού, να θέτει τους στόχους και να σχεδιάζει και να 

οργανώνει τις δράσεις. Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του είναι η 

Καθοδήγηση και η Αποσαφήνιση των στόχων. 

o Ο Παραγωγός: Διαθέτει την ικανότητα να εργάζεται παραγωγικά, να 

καλλιεργεί ένα παραγωγικό περιβάλλον εργασίας και να διαχειρίζεται το 

χρόνο και το άγχος του. Τα κριτήρια αποτελεσματικότητας του είναι η 

Παραγωγικότητα και η Επίτευξη. 
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 Το Μοντέλο του Ανοικτού Συστήματος: 

o Ο Καινοτόμος: Διαθέτει την ικανότητα να ζει με την αλλαγή, διαθέτει 

δημιουργική σκέψη και μπορεί να διαχειρίζεται την αλλαγή. Τα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας του είναι η Ανάπτυξη και η Απόκτηση πόρων. 

o Ο Μεσίτης: Διαθέτει την ικανότητα να δημιουργεί και να υποστηρίζει την 

θέση του, να διαπραγματεύεται συμφωνίες και να παρουσιάζει ιδέες. Τα 

κριτήρια αποτελεσματικότητας του είναι η Καινοτομία και η Προσαρμογή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ
3
 

Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία  Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 (νόμος 2651/3.11.1998, 

Φ.Ε.Κ. Α' 248/3.11.1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών 

Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΥΘ Α.Ε.) και Οργανισμός Αποχέτευσης 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΘ Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η μετατροπή των 

ΝΠΔΔ ΟΥΘ και ΟΑΘ σε ανώνυμες εταιρίες. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Α.Ε. και διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 

135 Τ.Α.) και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 2937/2001 Κεφ. Β’ (ΦΕΚ 

169/Τ.Α.), καθώς και από το Ν. 3016/2002 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 

3091/2002.  

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. τελεί δε υπό την εποπτεία των υπουργείων Οικονομίας & 

Οικονομικών και Μακεδονίας – Θράκης, η δε διάρκεια αυτής ορίστηκε σε 99 έτη από την 

3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Το αρχικό καταστατικό της 

εγκρίθηκε με την Αρ. ΕΓΑ/606/26-7-2001 (ΦΕΚ 989/30.07.2001) απόφαση κι είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) με αριθμό 41913/06/B/98/32.Η 

Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.), με τις από 563/17.10.2000 και 

605/27.07.2001 αποφάσεις της, αποφάσισε την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών Α.Ε., η οποία και πραγματοποιήθηκε με την πώληση μετοχών που προήλθαν από 

την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την πώληση υφιστάμενων μετοχών 

κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο ήταν κι ο αποκλειστικός μέτοχος έως τότε. 

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. της 27.07.2001 αποφάσισε 

ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των μετοχών της 

στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου  Αθηνών ΑΕ.  

2.1 Η Στρατηγική της Εταιρείας 

Η εταιρεία, μέσω του επιχειρηματικού – επενδυτικού της σχεδίου, οραματίζεται να 

επιτύχει την ανάπτυξη και τη μετεξέλιξή της σε έναν ισχυρό πόλο τεχνογνωσίας κι 

επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση 

                                                 

3
Οι πληροφορίες προέρχονται από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.eyath.gr/ 

http://www.eyath.gr/
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των παρεχόμενων υπηρεσιών, στη διασφάλιση της τροφοδοσίας με εξαιρετικής ποιότητας 

πόσιμο νερό, στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και στην αποτελεσματικότερη 

προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. θέτει ως βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικής της ανάπτυξης: 

 Την παροχή καθαρού νερού 24 ώρες το 24ωρο σε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις. Η 

ΕΥΑΘ θέτει ως άμεση προτεραιότητα την τμηματική αντικατάσταση των παλιών 

αγωγών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, τον περιορισμό των 

απωλειών και την ελαχιστοποίηση των διακοπών υδροδότησης. 

 Τη μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου, που είναι και ο τελικός αποδέκτης 

των εκροών των βιολογικών καθαρισμών της περιοχής, με την «επιστροφή» σε 

αυτόν καθαρού, επεξεργασμένου νερού από τις εγκαταστάσεις μας. 

 Την επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης. Η 

χρήση της ως λίπασμα προβάλλει ως μια από τις πλέον ενδεικνυόμενες λύσεις. 

 Την ενίσχυση της μονάδας παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου από 

λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου, και την εκμετάλλευση 

της θερμογόνου δύναμης που διαθέτει. 

 Την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση 

γεωργικών καλλιεργειών που γειτνιάζουν στο βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου. 

 Την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων επάνω στο 

υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης για την παροχή νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. 

 Τον απόλυτο αυτοματισμό με σύγχρονες τεχνολογίες του συνόλου των λειτουργιών 

της εταιρείας. 

  

2.2 Η Επιχειρηματική της Δραστηριότητα 

Α) Ύδρευση 

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει ή διαχειρίζεται βάσει της από 27.7.2001 σύμβασης 

με το ελληνικό Δημόσιο η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι: α) τα έργα υδροληψίας, β) τα εξωτερικά 

υδραγωγεία με τις γεωτρήσεις και τους σχετικούς αγωγούς, γ) τα αντλιοστάσια και οι 

δεξαμενές και δ) το δίκτυο διανομής με τους αγωγούς και τα υδρόμετρα. 
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Η ΕΥΑΘ Α.Ε. χρησιμοποιεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης το καρστικό 

σύστημα του υδροφορέα του όρους Πάικου και συγκεκριμένα τη θέση εκφόρτισής του στο 

χώρο των πηγών Αραβησσού. Η υδροληψία των πηγών Αραβησσού περιλαμβάνει δύο 

φρέατα τροφοδοσίας με φυσική ροή, ένα φρέαρ (πηγάδα) τροφοδοσίας με άντληση και 11 

υδρογεωτρήσεις εκμετάλλευσης, οι οποίες με άντληση μέσω αγωγών σύνδεσης 

τροφοδοτούν το υδραγωγείο Αραβησσού. Η λαμβανόμενη παροχή από τις υδροληψίες 

στην Αραβησσό κυμαίνεται μεταξύ 65.000 και 130.000 m
3
  την ημέρα και εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις χιονοπτώσεις και  βροχοπτώσεις κάθε χρονιάς. 

Από τον Αλιάκμονα 

Η λήψη του νερού από τον 

Αλιάκμονα ξεκινά από τη θέση 

Βαρβάρες, 40 περίπου χιλιόμετρα 

από τις εκβολές του ποταμού. Με 

ενωτική διώρυγα το νερό 

μεταφέρεται με ελεύθερη ροή μέχρι 

τον Αξιό σε μήκος 50 χιλιομέτρων, 

για να καταλήξει στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 

(διυλιστήριο). 

Το καθαρό πόσιμο νερό 

καταλήγει σε δεξαμενή χωρητικότητας 75.000 κ.μ. και διανέμεται μέσω δικτύου αγωγών 

μήκους 36 χιλιομέτρων στις υφιστάμενες δεξαμενές ύδρευσης Διαβατών, Ευόσμου, 

Πολίχνης, Νεάπολης, Βλατάδων, Τούμπας και Καλαμαριάς, καθώς και στη ΒΙΠΕ. 

  

Υδροφορείς στα δυτικά… 

Οι γεωτρήσεις στον υδροφορέα Καλοχωρίου δε χρησιμοποιούνται λόγω επάρκειας 

ύδατος. Επίσης, έχουν διατεθεί δύο από αυτές στο δήμο Εχεδώρου. Όσον αφορά στην 

ποσότητα νερού που μπορεί να ληφθεί από τον υδροφορέα της περιοχής της Σίνδου -μέσω 

26 υδρογεωτρήσεων- είναι της τάξης των 30.000 m
3
 ημερησίως. Στην ευρύτερη περιοχή 

Αξιού (περιοχές Γέφυρας, Ν. Χαλκηδόνας, Ελεούσας και Αγίου Αθανασίου) υπάρχουν 

συνολικά 46 υδρογεωτρήσεις εκμετάλλευσης και η συνολικά λαμβανόμενη παροχή είναι 

της τάξης των 70.000 m
3
 ημερησίως. 
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Η υδροληψία στην περιοχή Νάρρες βρίσκεται εντός της κοίτης του Γαλλικού 

ποταμού και αποτελείται από τρία φρεάτια υδροσυλλογής. Η παροχή που μπορεί να ληφθεί 

από την υδροληψία Νάρρες μεταβάλλεται από 5.000 m
3
την ημέρα έως 25.000 m

3
 την 

ημέρα, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις που σημειώνονται κάθε χρονιά. 

Σήμερα το υδραγωγείο Νάρρες είναι σε ετοιμότητα και δε χρησιμοποιείται. 

 

Υδροφορείς στα ανατολικά… 

Η παροχή των πηγών της Αγίας Παρασκευής στο Χορτιάτη χρησιμοποιείται για την 

ενίσχυση του Δ.Δ. Χορτιάτη και ως εφεδρεία για την υδροδότηση του νοσοκομείου «Γ. 

Παπανικολάου». Στην πεδινή περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης (περιοχές Μίκρας – Ν. 

Ρυσίου) υπάρχουν 6 υδρογεωτρήσεις, οι οποίες αποδίδουν συνολικά παροχή 4.500 m
3
 την 

ημέρα. Η παροχή αυτή χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της δεξαμενής Καλαμαριάς. 

Σήμερα, οι παραπάνω υδρογεωτρήσεις βρίσκονται σε ετοιμότητα αλλά δε 

χρησιμοποιούνται. 

Το διυλιστήριο 

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού της Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) βρίσκονται 2 

χλμ. βόρεια της βιομηχανικής περιοχής Σίνδου, κοντά στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - 

Έδεσσας. Η λειτουργία του διυλιστηρίου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003. Η ΕΥΑΘ Α.Ε. 

είναι κύριος των εγκαταστάσεων κι έχει αναθέσει τη λειτουργία τους σε τρίτο. Έχει όμως 

υπό την επίβλεψή της τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, με επιβλέποντες ειδικούς 

επιστήμονες της αρμόδιας διεύθυνσης της εταιρείας. Οι εγκαταστάσεις έχουν στην 

παρούσα φάση δυνατότητα επεξεργασίας 150.000 κ.μ. την ημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 

μελέτη επέκτασης για παραγωγή επιπλέον 150.000 κ.μ. την ημέρα. Στην πλήρη ανάπτυξή 
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του το διυλιστήριο θα μπορεί να επεξεργαστεί 600.000 κ.μ. την ημέρα. Η μεταφορά του 

νερού από το φράγμα του Αλιάκμονα (Αγία Βαρβάρα Βέροιας) μέχρι τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας γίνεται μέσω ανοικτής διώρυγας, δίδυμου σιφώνα και κλειστών αγωγών. 

 

Συνοπτικά, η επεξεργασία του νερού ακολουθεί τα παρακάτω στάδια: 

 Είσοδος νερού στη δεξαμενή Δ2 

 Προοζόνωση – διόρθωση pH – ταχεία ανάμιξη 

 Κροκίδωση – καθίζηση 

 Διύλιση μέσω κλινών άμμου 

 Οζόνωση 

 Κλίνες ενεργού άνθρακα (GAC) – μονάδα αναγέννησης 

 Χλωρίωση 

 Διόρθωση pH με προσθήκη υδρασβέστου 

 Έξοδος – αποθήκευση 

Λοιπές μονάδες 

Στις ΕΕΝΘ υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης, προετοιμασίας και 

δοσιμέτρησης των χημικών διεργασίας (θειικού οξέος, πολυηλεκτρολυτών, θειικού 

αργιλίου, χλωρίου και ασβέστη), γραμμή επεξεργασίας της ιλύος που παράγεται στις 

δεξαμενές κροκίδωσης -καθίζησης, γραμμή επεξεργασίας των νερών έκπλυσης 

(περιλαμβάνει και ειδική μονάδα απομάκρυνσης στερεών), δίκτυα ομβρίων, ύδρευσης, 

ακαθάρτων, πυρόσβεσης και λοιπές υποστηρικτικές εγκαταστάσεις. Η εγκατεστημένη 

ισχύς είναι περίπου 1.400 KW, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με δύο ανεξάρτητες 

γραμμές, ενώ υπάρχει εγκατεστημένο και εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 450 KW. 
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Ποιοτικός έλεγχος 

Η διαδικασία παραγωγής είναι αυτοματοποιημένη σε μεγάλο βαθμό και 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό on-line οργάνων, που καταγράφουν συνεχώς παραμέτρους 

λειτουργίας και χαρακτηριστικά του νερού στα διάφορα στάδια (παροχόμετρα, pHμετρα, 

αγωγιμόμετρα, θολόμετρα, μετρητές υπολειμματικού χλωρίου κ.τ.λ). Τα σήματα των 

οργάνων αυτών στέλνονται στο κέντρο ελέγχου των εγκαταστάσεων, στο οποίο είναι 

εγκατεστημένο και το μιμικό διάγραμμα των λειτουργιών. Στον ίδιο χώρο υπάρχει 

εγκατεστημένο και το scada του αντλιοστασίου της Σίνδου. Ο εργαστηριακός έλεγχος του 

παραγόμενου ύδατος καθώς και της λειτουργίας όλων των ενδιάμεσων σταδίων παραγωγής 

γίνεται στο εργαστήριο των εγκαταστάσεων και στο Εργαστήριο Ελέγχου Πόσιμου Νερού 

της ΕΥΑΘ, όπου μεγάλος αριθμός δειγμάτων εξετάζεται καθημερινά σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» ΚΥΑ 

Υ2/2600/2001. 

Εξωτερικά υδραγωγεία - γεωτρήσεις 

Η ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης υδροδοτείται σήμερα από τα υδραγωγεία 

Αραβησσού - Αξιού και το διυλιστήριο, ενώ τα υδραγωγεία Νάρρες, Σίνδου και 

Καλοχωρίου είναι σε ετοιμότητα.Το υδραγωγείο Αραβησσού έχει μήκος 56 χλμ. περίπου 

και μεταφέρει με βαρύτητα το νερό του υδροφορέα περιοχής Πάικου στη Θεσσαλονίκη. Η 

κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1978 και έκτοτε λειτουργεί για την υδροδότηση της 

Θεσσαλονίκης και της Βιομηχανικής της Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.Θ.). 

Το υδραγωγείο Αξιού, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1976, συνδέεται με το 

υδραγωγείο Αραβησσού μέσω δικλείδων. Ο αγωγός μεταφοράς του υδραγωγείου 

συγκεντρώνει το νερό που αντλείται από τις υδρογεωτρήσεις Αξιού, Ελεούσας, Γέφυρας 

και Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Το εξωτερικό υδραγωγείο Νάρρες τέθηκε σε 

λειτουργία το 1968 και η υδροληψία του κατασκευάστηκε στην κοίτη του Γαλλικού 

ποταμού. Το υδραγωγείο λειτουργεί με βαρύτητα και τροφοδοτεί τη δεξαμενή Διαβατών, 

από την οποία υδροδοτούνταν στο παρελθόν τμήμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης κι οι 

εγκαταστάσεις της ΕΚΟ. Σήμερα δε χρησιμοποιείται και είναι σε αναμονή. Το υδραγωγείο 

Σίνδου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Σίνδου και 

λειτουργεί με βαρύτητα. Σήμερα βρίσκεται σε ετοιμότητα για έκτακτες περιπτώσεις 

λειψυδρίας. Το υδραγωγείο Καλοχωρίου συγκεντρώνει τις παροχές νερού των 

υδρογεωτρήσεων του υδροφορέα Καλοχωρίου κι αποτελείται σήμερα από κτιστό αγωγό 
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μήκους 1.000 μέτρων. Το νερό του καταλήγει στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, από το οποίο 

μπορεί με ώθηση να ενισχύσει τη δεξαμενή Διαβατών ή το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου. 

Σήμερα δε χρησιμοποιούνται οι γεωτρήσεις του. 

Αντλιοστάσια - δεξαμενές 

Το νερό από το αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου, μέσω χαλύβδινου αγωγού 

υψηλής πίεσης, υδροδοτεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, μέσω του 

αντλιοστάσιου της Ευαγγελίστριας, το νερό ωθείται στη δεξαμενή Αγίου Παύλου για την 

υδροδότηση του κέντρου πόλεως και στη δεξαμενή 40 Εκκλησιών για την υδροδότηση 

περιοχών των 40 Εκκλησιών και της Τριανδρίας. Το αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου, 

μέσω χαλύβδινου αγωγού χαμηλής πίεσης, υδροδοτεί επίσης ολόκληρη την Ανατολική 

Θεσσαλονίκη καθώς και τμήμα των δυτικών περιοχών. Μέσω του αγωγού χαμηλής 

πιέσεως τροφοδοτείται το αντλιοστάσιο Κασσάνδρου, από το οποίο το νερό προωθείται 

στη δεξαμενή Τούμπας. Από εκεί, μέσω αντλιοστασίου και ωθητικού αγωγού, το νερό 

ωθείται στη δεξαμενή Πυλαίας από την οποία υδροδοτείται απευθείας η υψηλή ζώνη 

Καλαμαριάς και με ώθηση η ευρύτερη περιοχή. 

Για Χορτιάτη - Εξοχή 

Τον Ιούνιο του 2007 τέθηκε σε λειτουργία το νέο αντλιοστάσιο - δεξαμενή 

Καλλιρράχης. Το αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε στα πλαίσια ενίσχυσης της υδροδότησης 

των Δ.Δ. Χορτιάτη και Εξοχής. Το νέο αντλιοστάσιο - δεξαμενή, με δυνατότητα 

αποθήκευσης 80 m
3
 και παροχή  περίπου 750 m

3
 ημερησίως, αποτελεί μέρος της α’ φάσης 

του έργου, με πρόβλεψη για αύξηση της ημερήσιας παροχής σε 1.000 m
3
. Ο 

προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 25.000 ευρώ. 

Β) Αποχέτευση 

Σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό που εκπονήθηκε στα τέλη του 1970, η ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης διαιρέθηκε σε δύο ζώνες συλλογής αποβλήτων: 

 τα λύματα από τις κεντρικές και δυτικές περιοχές, όπου είναι εγκατεστημένες 

οι περισσότερες από τις αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, 

συλλέγονται και μεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) στην περιοχή της Σίνδου. 

 τα λύματα από τις ανατολικές (τουριστικές) περιοχές συλλέγονται και 

μεταφέρονται σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή, την 

επονομαζόμενη «Αίνεια» του Δήμου Μηχανιώνας. 
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 τα απόβλητα της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ) συλλέγονται 

και υφίστανται επεξεργασία στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων που 

περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. τον Ιανουάριο του 2003.  

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. λοιπόν έχει τη χρήση (για λειτουργία και συντήρηση) των 

δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του ευρύτερου Πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Εποπτεύει την ΕΕΛΘ στη Σίνδο, δίπλα από το 

Γαλλικό ποταμό, και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων - Bοθρολυμάτων 

(ΕΕΛ) «Αίνεια» των τουριστικών περιοχών στο Αγγελοχώρι. 

Η ΕΕΛΘ 

Η ΕΕΛΘ παραλαμβάνει μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) το 

μεγαλύτερο μέρος των αστικών λυμάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης, ενώ εξυπηρετεί 

καθημερινά με βυτία απομακρυσμένες περιοχές που δεν καλύπτονται από το αποχετευτικό 

δίκτυο της πόλης. Με τις σημερινές συνθήκες λειτουργίας της υφίστανται σε καθημερινή 

βάση επεξεργασία 160.000 m3 την ημέρα.  Επίσης, εξυπηρετούνται κατά μέσο όρο 

περίπου  120 βυτία την ημέρα. 

Το Στάδιο Ι των έργων της ΕΕΛΘ, προϋπολογισμού 3,5 δισ δρχ., ξεκίνησε το 1983 

και τελείωσε το 1989. Το Στάδιο ΙΙ της  επέκτασης της ΕΕΛΘ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 

1995 με προϋπολογισμό 11,3 δισ. δρχ. Το κόστος του δεύτερου σταδίου της ΕΕΛΘ και του 

αγωγού διάθεσης (70 εκατ. €) χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής (85%) και το ΠΔΕ 

του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η λειτουργία της εγκατάστασης άρχισε το Μάιο του 1992 από τον 

κατασκευαστή. Η ΕΕΛΘ περιήλθε για χρήση στην ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 01.05. 2002. Τα 

λύματα υφίστανται στην ΕΕΛΘ δευτεροβάθμια επεξεργασία με ταυτόχρονη απομάκρυνση 

του αζώτου. 

Αποδέκτης των βιολογικά επεξεργασμένων λυμάτων είναι ο κόλπος της 

Θεσσαλονίκης. Λόγω όμως της πολύ καλής ποιότητάς τους, αλλά και στο πλαίσιο της 

επαγρύπνησης για το ενδεχόμενο μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων στην περιοχή, 

διερευνάται από την ΕΥΑΘ Α.Ε. σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 

(ΕΘΙΑΓΕ) κι άλλους φορείς, η δυνατότητα χρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων 

για άρδευση αγροτικών εκτάσεων κοντά στην ΕΕΛΘ. Εξετάζεται επίσης σε ερευνητικό 

επίπεδο η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μετά από πρόσθετη επεξεργασία με 

μεμβράνες για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. 
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Η εγκατάσταση της «Αίνειας» 

Η «Αίνεια» δέχεται προς το παρόν ένα μέρος των αστικών λυμάτων από τους 

δήμους Θερμαϊκού και Νέας Μηχανιώνας, καθώς και μεγάλο αριθμό βυτίων καθημερινά, 

ενώ με την ολοκλήρωση των αποχετευτικών δικτύων θα καλύψει όλες τις τουριστικές 

περιοχές. Η εγκατάσταση, η οποία εγκαινιάστηκε το 1997, μπορεί να επεξεργάζεται στο 

πρώτο στάδιο σχεδιασμού της α’ φάσης 29.000 m
3
 την ημέρα. Αρχικά επεξεργαζόταν 

μικρές ποσότητες αστικών λυμάτων από τη Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι μέσω δικτύου 

και τριών αντλιοστασίων αλλά κυρίως βοθρολύματα, τα οποία οδηγούνταν εκεί με 

βυτιοφόρα οχήματα. Σημειώνεται ότι ήδη σήμερα λειτουργούν ο κεντρικός αποχετευτικός 

αγωγός των τουριστικών περιοχών, τα οκτώ νέα αντλιοστάσια, καθώς και το αποχετευτικό 

δίκτυο των άνω της οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας περιοχών του δήμου Θερμαϊκού, τα 

λύματα των οποίων οδηγούνται στην «Αίνεια» προς επεξεργασία. 

 

Σήμερα επεξεργάζονται στην ΕΕΛ «Αίνεια» με δευτεροβάθμια βιολογική 

επεξεργασία και ταυτόχρονη απομάκρυνση αζώτου κατά μέσο όρο  2.500 m
3
 την ημέρα 

βοθρολύματα και 5.000 m
3
 την ημέρα αστικά λύματα με πολύ καλά αποτελέσματα. 

Συνολικά το 2006 επεξεργάστηκαν 2.650.000 m
3
 λυμάτων και εξυπηρετήθηκαν 46.355 

βυτία. 

Τα βιομηχανικά απόβλητα 

Η Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων της ΒΙΠΕΘ περιήλθε για χρήση στην  ΕΥΑΘ 

Α.Ε. το 2003 κι επεξεργάζεται βιολογικά περί τα  10.000 - 15.000 m
3
 βιομηχανικά 

απόβλητα την ημέρα. Εντός του 2004 ολοκληρώθηκε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών για 

τη λειτουργία και συντήρηση της ΜΚΑ (01.01.2003 έως 30.11.2004). Η ΜΚΑ χρήζει 

περαιτέρω εργασιών επισκευής και επέκτασης για την εύρυθμη λειτουργία της. 
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«Ασπίδα» για το Θερμαϊκό 

Τα επεξεργασμένα λύματα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛΘ και της «Αίνειας» 

διοχετεύονται στο Θερμαϊκό κόλπο με υποθαλάσσιους αγωγούς, η δε απόθεσή τους πληροί 

όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και τις σχετικές διατάξεις. Στόχος της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη συλλογή και βελτιωμένη επεξεργασία (με παράλληλη 

απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων) του συνόλου των λυμάτων του ευρύτερου 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί την 

ποιοτική και περιβαλλοντική απόδοση των παραπάνω έργων.Η ανακήρυξη του Θερμαϊκού 

ως «ευαίσθητου αποδέκτη», που αποτελεί πηγή ζωής πολλών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή, απαιτεί λήψη μέριμνας για ιδιαίτερη προστασία σε συμμόρφωση και με την 

οδηγία 91/271/ΕΟΚ.Για το λόγο αυτόν υπάρχει συνεχής προσπάθεια της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε 

συνεργασία και με άλλους κρατικούς και ερευνητικούς φορείς, για την κατασκευή νέων 

έργων, τη βελτίωση και επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, την εισαγωγή νέων 

τεχνολογιών και την εφαρμογή όλων των μέτρων που προστατεύουν το Θερμαϊκό. 

Αντλιοστάσια αποχέτευσης 

Η ευρύτερη περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 

αποχετεύεται με αγωγούς ομβρίων και ακαθάρτων. Οι αγωγοί ομβρίων καταλήγουν με 

φυσική ροή στη θάλασσα, ενώ οι αγωγοί ακαθάρτων, μέσω του Κεντρικού Αποχετευτικού 

Αγωγού (ΚΑΑ), καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή του Γαλλικού, αφού «περάσουν» από 

βιολογικό καθαρισμό στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), 

στη Σίνδο.Το αποχετευτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης είναι χωριστικό, εκτός του κέντρου 

της όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό. Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως 35 αντλιοστάσια αποχέτευσης, τα οποία καλύπτουν τις 

περιοχές από το Φοίνικα και τη Θέρμη έως τη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. Αυτά είναι 

κατά περιοχή: 

 Κέντρο πόλης - Καλαμαριά: 11 αντλιοστάσια 

 Φοίνικας - Θέρμη: 2 αντλιοστάσια 

 Δυτικές περιοχές - Καλοχώρι: 12 αντλιοστάσια 

 Τριανδρία: 1 αντλιοστάσιο 

 Πυλαία: 1 αντλιοστάσιο 

 Συκιές: 1 αντλιοστάσιο 
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 Πανόραμα: 2 αντλιοστάσια 

 Φίλυρο: 1 αντλιοστάσιο 

 Ωραιόκαστρο-Παλαιόκαστρο: 2 αντλιοστάσια 

 ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου: 2 αντλιοστάσια 

Σε αυτά τα αντλιοστάσια είναι εγκατεστημένα 103 αντλητικά συγκροτήματα. Αυτά 

μεταφέρουν όμβρια και λύματα στον ΚΑΑ διαμέσου διπλών ωθητικών αγωγών, ώστε να 

εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη -σε περίπτωση βλάβης του ενός αγωγού- ροή των ακαθάρτων 

των περιοχών στις οποίες δεν μπορούν να αποχετευτούν με βαρύτητα. Η συνολική 

ποσότητα λυμάτων η οποία μεταφέρεται από τα αντλιοστάσια προς τον ΚΑΑ είναι περίπου 

90.000 μ
3
, εκτός των περιόδων βροχοπτώσεων. 

Τα αντλιοστάσια λειτουργούν για να παροχετεύουν τις παραπάνω περιοχές είτε 

κατά ομάδες είτε κατά αλυσίδα είτε αυτόνομα. Στην πρώτη περίπτωση, τα λύματα μερικών 

τοπικών αντλιοστασίων ωθούνται προς ένα κεντρικό αντλιοστάσιο από το οποίο 

οδηγούνται στον ΚΑΑ. Στη δεύτερη περίπτωση, τα λύματα αντλούνται διαδοχικά από το 

ένα αντλιοστάσιο στο επόμενο με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς, για να καταλήξουν 

στον ΚΑΑ. Στην τρίτη περίπτωση, τα λύματα οδηγούνται στο αντλιοστάσιο, αντλούνται 

και ωθούνται στον ΚΑΑ με δίδυμους καταθλιπτικούς αγωγούς. 

Τα αντλιοστάσια διαθέτουν ηλεκτροκίνητες αντλίες οι οποίες λειτουργούν 

αυτόματα, δηλ. η έναρξη και η παύση λειτουργίας τους γίνεται μέσω ηλεκτρονικών 

αισθητηρίων στάθμης ανάλογα με τα επιθυμητά όρια. Ο έλεγχος της λειτουργίας τους 

γίνεται μέσω δύο Σύγχρονων Συστημάτων Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού. Αυτά τα 

συστήματα λειτουργούν με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) στους 

τοπικούς σταθμούς των αντλιοστασίων, μέσω των οποίων γίνεται ο έλεγχος της 

διεργασίας. Το σύνολο των αυτοματισμών των αντλιοστασίων είναι ασύρματα δικτυωμένο 

με το Κέντρο Ελέγχου, στο οποίο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την 

επιτήρησή τους. Στο Κέντρο Ελέγχου υπάρχουν δύο υπολογιστές με τον κατάλληλο 

εξοπλισμό (πομποδέκτες, μόντεμ, κεραίες κ.λπ.), και το κατάλληλο λογισμικό, από όπου 

και διενεργείται ο έλεγχος της λειτουργίας και των βλαβών κι ο τηλεχειρισμός, ώστε τα 

αντλιοστάσια να δουλεύουν απρόσκοπτα επί 24ώρου βάσεως. Για τη συντήρηση των 

αντλιοστασίων πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι προληπτικοί ή έκτακτοι καθαρισμοί. Το 

Κέντρο Ελέγχου στεγάζεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στον ίδιο χώρο 
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στεγάζονται και τα συνεργεία του Τμήματος Λειτουργίας, Συντήρησης και Επισκευής των 

Αντλιοστασίων Αποχέτευσης. 

Γ) Νέες Δραστηριότητες 

Σε μια περίοδο κατά την οποία η «πράσινη ανάπτυξη» βρίσκεται στην κορυφή της 

παγκόσμιας ατζέντας, η ΕΥΑΘ Α.Ε., με συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης και του 

ευρέος επιχειρηματικού της ρόλου, είναι "ανοιχτή" και έχει ήδη δρομολογήσει 

δραστηριότητες που αφορούν: 

Στην επωφελή περιβαλλοντικά και κοινωνικά διαχείριση της λυματολάσπης. Η 

χρήση της ως λίπασμα προβάλλει ως μια από τις πλέον ενδεικνυόμενες λύσεις. 

Στην ενίσχυση της μονάδας παραγωγής κι εκμετάλλευσης βιοαερίου από 

λυματολάσπη, που υπάρχει ήδη στο βιολογικό της Σίνδου και στην εκμετάλλευση της 

θερμογόνου δύναμης που διαθέτει. 

Στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών λυμάτων για την άρδευση 

γεωργικών καλλιεργειών που γειτνιάζουν στο βιολογικό καθαρισμό της Σίνδου. 

Στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων επάνω στο 

υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης για την παροχή νέας γενιάς τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών. 

2.3 Πληροφοριακές Υποδομές 

Στα κεντρικά της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι εγκατεστημένο το Τμήμα Πληροφορικής της 

εταιρείας. Από το σημείο αυτό γίνεται η διαχείριση και ο έλεγχος των κεντρικών 

υπολογιστικών συστημάτων, των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των λογισμικών και 

εφαρμογών της εταιρείας. Η κάθετη και οριζόντια καλωδίωση στο κτίριο της ΕΥΑΘ είναι 

δομημένη και πιστοποιημένη. Μέσω μισθωμένων γραμμών όλα τα απομακρυσμένα σημεία 

που εξυπηρετούν το κοινό συνδέονται με τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα στο κτίριο 

της Εγνατίας. Στο χώρο των Σφαγείων, όπου στεγάζεται και το Μουσείο Ύδρευσης 

(λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΕΥΑΘ Α.Ε.), είναι διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο.  

Οι κεντρικές αποθήκες στο Καλοχώρι, τα αντλιοστάσια, τα εξωτερικά συνεργεία 

και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων εξυπηρετούνται βάσει των εκάστοτε 

απαιτήσεων με τεχνολογίες ISDN ή ADSL.Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση όλου 

του ψηφιακού δικτύου της εταιρίας με MPLS τεχνολογία, σε συνδυασμό με τις μισθωμένες 
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γραμμές. Επίσης, μελετώνται προχωρημένες ασύρματες τεχνολογίες και αναλύονται τα 

συμπεράσματα πιλοτικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την απόδοση και την 

ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων. 

Ο ενεργός δικτυακός εξοπλισμός & τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα 

Τα ενεργά δικτυακά στοιχεία στεγάζονται σε ειδικούς χώρους σε σταθερή 

θερμοκρασία και υγρασία μαζί με τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα. Τα Core Switch 

συνίστανται σε δύο Layer3 και είναι συνδεδεμένα με τέτοιον τρόπο ώστε σε περίπτωση 

βλάβης του ενός να ενεργοποιείται το άλλο εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία. 

Μελετάται η σταδιακή ανανέωση του συνόλου του ενεργού δικτυακού υλικού. 

Η ραχοκοκκαλιά του συστήματος είναι δυο Server IBM. Από το 2010, οπότε έχουν 

εγκατασταθεί σε cluster, λειτουργούν αδιάλειπτα 24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες το 

χρόνο. Ένα StorageAreaNetwork (SΑΝ) φιλοξενεί τη βάση του πληροφοριακού 

συστήματος. Τα απομακρυσμένα σημεία  και οι διευθύνσεις με τα εκάστοτε τμήματα 

εξυπηρετούνται από δυο Terminal Server.Οι Server λειτουργούν με κάρτες σύνδεσης NIC 

οπτικών ινών. Επίσης, το Backbone,  που συνδέει τα δυο τμήματα στα οποία  είναι 

μοιρασμένη η καλωδίωση του κτιρίου της Εγνατίας, είναι υλοποιημένο με οπτική ίνα. 

Πρόσφατα αναβαθμίστηκε το SAN, οι οπτικές ίνες με τις οποίες επικοινωνούν οι Server 

και όλη η απαιτούμενη υποδομή. Προγραμματισμένη είναι και η αντικατάσταση των 

κεντρικών Server και Terminal μέχρι το τέλος του 2015. ToDomain της ΕΥΑΘ εξυπηρετεί 

περί τους 230 ενεργούς χρήστες. 

Η λειτουργία του ERP 

Το ERP (Enterprise Resource Planning) είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία 

«ακουμπά» το πληροφοριακό σύστημα της ΕΥΑΘ. Συγκεκριμένα, μέσα από τις 

λειτουργίες του ERP εκτελούνται οι περισσότερες διαδικασίες που αφορούν στην ύδρευση 

και την αποχέτευση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Με τη βοήθεια 

διαφόρων modules του ERP συγκεντρώνονται και οι μετρήσεις από τους λήπτες βάσει των 

ενδείξεων των υδρομετρητών των καταναλωτών, εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα, 

ελέγχονται και τιμολογούνται οι καταναλώσεις, εκδίδονται τα παραστατικά (βάσει 

τιμολογίου) και εκτυπώνονται προς αποστολή στους καταναλωτές. 
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2.4  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί "καθρέφτη" της κοινωνίας στην 

οποία θα θέλαμε να ζούμε. Αφορά στις εταιρείες καθεαυτές, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες 

μπορούν να βελτιώσουν τις οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές τους επιδόσεις σε 

μικρο- και μακροσκοπική κλίμακα. Αφορά στους εργαζόμενούς τους, τους μετόχους, τους 

προμηθευτές και τους καταναλωτές τους, στην ίδια την τοπική κοινωνία στην οποία 

δραστηριοποιούνται και με την οποία μοιράζονται κοινές αξίες και οράματα. Αφορά ακόμη 

στις ομοειδείς επιχειρήσεις της ευρωπαϊκής οικογένειας, που θέλουν να μοιράζονται κοινές 

αρχές και αξίες, κυρίως όμως στα παιδιά και τις επόμενες γενιές που περιμένουν να ζήσουν 

σε έναν κόσμο ο οποίος σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Η Εταιρεία Ύδρευσης κι Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης "βλέπει" στην ΕΚΕ μια 

επιχειρηματική ευκαιρία που δημιουργεί αμοιβαία οφέλη μεταξύ της εταιρείας και της 

τοπικής κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΑΘ Α.Ε.: 

 διερευνά καινοτόμες διαδικασίες και αυτοματισμούς για τη βέλτιστη καθημερινή 

λειτουργία των εγκαταστάσεών της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών (ηλεκτρονικές συναλλαγές, web-banking, πληρωμές σε ευρύ δίκτυο 

σούπερ μάρκετ κ.λπ.), 

 ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, καθιερώνοντας 

κοινωνικό τιμολόγιο για τις ευπαθείς ομάδες και δυνατότητα διακανονισμού των 

οφειλών, 

 εργάζεται από κοινού με ομοειδείς ευρωπαϊκές εταιρείες και φορείς στο πλαίσιο 

ερευνητικών δράσεων για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υδροφόρο 

ορίζοντα, συνεισφέροντας στην προώθηση λύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 

περιοχή μας και ευρύτερα στη ΝΑ Ευρώπη, 

 καλλιεργεί οικολογική συνείδηση στους καταναλωτές της με ενημερωτικές δράσεις 

και κυρίως με την υποδοχή -σε καθημερινή βάση- δεκάδων μαθητών πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Μουσείο Ύδρευσης (λειτουργεί στο παλιό 

κεντρικό αντλιοστάσιο στα Σφαγεία), 

 συμμετέχει στον διεθνή εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) και 

της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) με ενημερωτικές εκδηλώσεις για 

το ευρύ κοινό, 
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 υποστηρίζει δράσεις τοπικών φορέων και οργανώσεων που σχετίζονται με το 

περιβάλλον και το νερό, 

 επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου εκπαίδευση των υπαλλήλων της. 

Στρατηγικός στόχος της ΕΥΑΘ είναι να αναδειχθεί η ζωτική της σχέση με την 

τοπική κοινωνία και να διασφαλιστεί το θετικό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, 

παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3.1 Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την Επιχειρηματική Αριστεία 

της εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε. και ειδικότερα το αν πληροί τα κριτήρια του μοντέλου 

Επιχειρηματικής Αριστείας  EFQM, το οποίο, όπως προαναφέραμε, έχει ως στόχο να 

υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να αναγνωρίσει την ανάπτυξη αποτελεσματικών 

συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας. Κατά συνέπεια, τα ερευνητικά ερωτήματα που 

θέτουμε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι τα εξής: 

 Πώς τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε. αντιλαμβάνονται την 

έννοια της Ποιότητας; 

 Ποιες ενέργειες των ανώτερων στελεχών της εταιρείας ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Επιχειρηματικής Αριστείας; 

3.2 Ερευνητική Στρατηγική 

Στην παρούσα έρευνα επιλέξαμε τη μελέτη περίπτωσης ως την ερευνητική 

στρατηγική που πρόκειται να μας βοηθήσει να αποσαφηνίσουμε τα παραπάνω ερευνητικά 

μας ερωτήματα. Ειδικότερα, η μελέτη περίπτωσης επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο έρευνας ή ανάλυσης, χωρίς, ωστόσο, να αναφέρεται αναγκαστικά σε ένα 

μεμονωμένο άτομο, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερα άτομα που συνθέτουν 

από κοινού μια μονάδα ανάλυσης (Yin, 2003). Στην περίπτωσή μας θα ασχοληθούμε με τη 

μελέτη ενός οργανισμού, της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Οι μελέτες περίπτωσης έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν στο επίπεδο 

επιλογή των αντικειμένων έρευνας και στο επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων ένα άτομο ως 

αντικείμενο ή περισσότερα ή ακόμα και πάρα πολλά άτομα, τα οποία για τις ανάγκες της 

έρευνας εκλαμβάνονται ως μια μονάδα. Είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο 

στις περιπτώσεις που ο ερευνητής έχει περιορισμένο έλεγχο των γεγονότων, καθώς τα 

πλεονεκτήματα που του προσφέρει είναι τα εξής (Hitchock & Hughes, 1995): α) συλλέγει 

πλούσιες περιγραφές γεγονότων σχετικά με την κάθε περίπτωση, β) παρέχει ένα 

χρονολόγιο των γεγονότων που σχετίζονται με την υπόθεση, γ) αναμειγνύει την περιγραφή 
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με την ανάλυση των γεγονότων, δ) επικεντρώνεται σε ατομικά δρώντα υποκείμενα, ή 

ομάδες δρώντων υποκειμένων και προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονται τα γεγονότα, ε) τονίζει συγκεκριμένα γεγονότα που σχετίζονται με την 

περίπτωση, στ) εμπλέκει άμεσα τον ερευνητή στο υπό μελέτη γεγονός, ζ) συνιστά μια 

απόπειρα σκιαγράφησης του πλούτου της περίπτωσης κατά τη διάρκεια σύνταξης της 

τελικής αναφοράς. 

Έτσι, σε αντίθεση με τον ερευνητή που εκτελεί πειράματα και χειρίζεται 

μεταβλητές προκειμένου να καθορίσει την αιτιακή τους σημασία ή από εκείνον που εκτελεί 

δημοσκοπήσεις και υποβάλλει τυποποιημένες ερωτήσεις σε μεγάλα αντιπροσωπευτικά 

δείγματα ατόμων, ο ερευνητής της μελέτης περίπτωσης κατά κανόνα παρατηρεί τα 

χαρακτηριστικά μιας μονάδας ή ενός συνόλου. Σκοπός αυτής της παρατήρησης είναι να 

εξερευνήσει βαθιά και να αναλύσει συστηματικά τα πολυσχιδή φαινόμενα που συνθέτουν 

τον κύκλο ζωής της μονάδας ή του συνόλου, προκειμένου να κάνει γενικεύσεις σχετικά με 

τον ευρύτερο πληθυσμό στον οποίο ανήκει αυτή η μονάδα. Η ακμάζουσα βιομηχανία της 

έρευνας μελέτης περίπτωσης χαρακτηρίζεται από ένα ποικιλόμορφο φάσμα τεχνικών, που 

αξιοποιούνται στη συλλογή και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων (Cohen 

& Manion, 1994). 

3.3 Σχεδιασμός Έρευνας 

Ως μελέτη περίπτωσης της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκε η εταιρεία ΕΥΑΘ 

Α.Ε. και σαν πρώτο βήμα εξασφαλίστηκε η άδεια της Διοίκησης της εταιρείας, 

προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια σειρά από συνεντεύξεις με ανώτερα στελέχη, με 

σκοπό να συλλέξουμε μια σειρά από ενδοεπιχειρησιακά δεδομένα. Στη συνέχεια, 

προσδιορίσαμε τόσο τον αριθμό των ατόμων από τα οποία θα αντλήσουμε τις πληροφορίες 

μας, όσο και τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην έρευνα από την εξεταζόμενη εταιρεία. 

Ο αριθμός των ανώτατων στελεχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις 

για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, ορίστηκε σε τρεις. Οι συμμετέχοντες έλαβαν όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της έρευνας, όπως 

και τη σημασία της συμβολής τους στην συγκεκριμένη έρευνα, προκειμένου να 

εξασφαλίσουμε τη συναίνεσή τους.  
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Η ερευνητική συνέντευξη είναι η συζήτηση δυο ατόμων, που αρχίζει από τον 

ερευνητή με σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών και 

επικεντρώνεται σε καθορισμένο περιεχόμενο από τους στόχους της έρευνας. Μπορεί να 

εξυπηρετήσει τρεις στόχους: α) να χρησιμοποιηθεί ως το κύριο μέσο συλλογής 

πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με τα αντικείμενα της έρευνας, β) να χρησιμοποιηθεί 

για να ελεγχθούν υποθέσεις ή να υποδειχθούν νέες ή ως ερευνητικό εργαλείο που βοηθά να 

εντοπιστούν οι μεταβλητές και οι σχέσεις και γ) να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες 

μεθόδους κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας (Cohen & Manion, 1994). Στην παρούσα έρευνα 

θα χρησιμοποιήσουμε τη δομημένη συνέντευξη, όπου το περιεχόμενο, η αλληλουχία και η 

διατύπωση των ερωτήσεων είναι καθορισμένη βάσει σχεδιαγράμματος.  

Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε στις αρχές της Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας και ειδικότερα στο μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM, το οποίο και 

περιγράψαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας. Αποτελείται από τέσσερις 

ενότητες οι οποίες αφορούν στις απόψεις των ανώτερων στελεχών ως προς: 

 Το σχεδιασμό και τη δομή της εταιρείας, όπου αναφέρονται οι απόψεις τους 

σχετικά με το όραμα, την αποστολή, την πολιτική και τη στρατηγική της 

εταιρείας 

 Την οργάνωση της εταιρείας σε θέματα ποιότητας 

 Τα συστήματα και τις τεχνικές ποιοτικού ελέγχου για τη εξαγωγή 

συμπερασμάτων  

 Το ρόλο και τις ενέργειες της ηγεσίας σε θέματα ποιότητας 

3.4 Διεξαγωγή της Έρευνας 

Η διαδικασία συνεντεύξεων διήρκησε περίπου ένα μήνα, από τις αρχές του Απρίλη 

έως τα τέλη περίπου. Ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων έγινε σε χρόνο και τόπο που 

επέλεξαν οι συμμετέχοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στις συνεντεύξεις τηρήθηκε για λόγους 

προετοιμασίας και ανατροφοδότησης της ερευνήτριας, ώστε να εντοπισθούν τυχόν νέα 

θέματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η μέση διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν 

περίπου δύο ώρες. Η μέθοδος καταγραφής που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων ήταν αυτή των σημειώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η 
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ερευνήτρια προσπάθησε να εδραιώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τους ερωτώμενους, 

προκειμένου να διασφαλιστεί όσο γίνεται περισσότερο η ακρίβεια και η ορθότητα 

δεδομένων που θα ανταποκρίνονται στα ερευνητικά ερωτήματα τις παρούσας έρευνας. 

Στην παραπάνω προσπάθεια σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι η ερευνήτρια 

εργάζεται στην συγκεκριμένη εταιρεία τα τελευταία δώδεκα έτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Προφίλ ερωτώμενων 

Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ΕΥΑΘ Α.Ε. που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις της παρούσας έρευνας ήταν οι εξής: 

 Η Υπεύθυνη, από το 2012, του Γραφείου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της 

Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντικών 

Ελέγχων (Χημικός - κάτοχος διδακτορικού με τίτλο: «Σύνθεση και χαρακτηρισμός 

συμπολυμερών»). Από το 2002 εργάζεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε., από το 2008 έχει γίνει 

επιθεωρητής ποιότητας κατά ISO 9001. Στην εταιρεία έχει οριστεί ως υπεύθυνη 

ποιότητας των τριών εργαστηρίων της: της Ύδρευσης, της Αποχέτευσης και των 

Υδρομέτρων. Μέσα στην τελευταία τριετία έχει παρακολουθήσει σεμινάρια που 

αφορούν το «Risk Mangement». 

 Ο Διευθυντής Ανάπτυξης, από το 2015  (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός 

Υπολογιστών - κάτοχος διδακτορικού με τίτλο: «Αξιολόγηση επενδύσεων στη 

τεχνολογία»). Από το 2002 εργάζεται στην ΕΥΑΘ Α.Ε., μέχρι το 2015 ήταν 

υπεύθυνος οργάνωσης - ανάπτυξης Τμημάτων και supervising IT και πριν το 2010 

Διευθυντής Εγκαταστάσεων. Έχει γίνει επίσης επιθεωρητής ποιότητας κατά ISO 

9001, ενώ δεν έχει παρακολουθήσει τα τελευταία 3 χρόνια κάποια σεμινάρια 

σχετικά με την ποιότητα. 

 Ο Διευθυντής Διοίκησης, από το 2010 (Πολιτικός Μηχανικός). Από τον Απρίλιο 

του 1983 εργάζεται στον Οργανισμό Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και 

μετέπειτα  στην ΕΥΑΘ Α.Ε. Από το 2006 μέχρι το 2010 διετέλεσε Διευθυντής 

Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβουλίου. Την τελευταία τριετία έχει οργανώσει, ως 

Διευθυντής Διοίκησης, καθώς και παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με την 

ασφάλεια στην εργασία. 

Τα συγκεκριμένα άτομα που ερωτήθηκαν, επιλέχθηκαν μετά από συνεννόηση με 

τον επιβλέποντα της διπλωματικής εργασίας λόγω της θέσης τους στην εταιρεία και της 

ενασχόλησής τους με θέματα ποιότητας. 
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4.2 Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Δομή 

Στην ενότητα Β του Ερωτηματολογίου Έρευνας, στις ερωτήσεις που αφορούν στον 

«Οργανωσιακό Σχεδιασμό και Δομή», οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις γνωρίζουν για 

την Επιχειρησιακή Στρατηγική και τους Στόχους της εταιρείας, κυρίως μέσω των Ετήσιων 

Δελτίων Χρήσης της, τα οποία αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Είναι γωστό, ότι στην καθημερινότητά τους οι υπάλληλοι της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

εργάζονται με στόχο την παροχή καθαρού νερού 24 ώρες το 24ωρο σε νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις, καθώς και τη μηδενική ρύπανση του Θερμαϊκού κόλπου, που είναι και ο 

τελικός αποδέκτης των εκροών των βιολογικών καθαρισμών της περιοχής, με την 

«επιστροφή» σε αυτόν καθαρού, επεξεργασμένου νερού από τις εγκαταστάσεις. Με απλά 

λόγια, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι στόχοι ποιότητας της εταιρείας είναι: «Προσφέρουμε 

ποιοτικό και φθηνό νερό και δε μολύνουμε το περιβάλλον». Παρά του ότι οι στόχοι και το 

όραμα της επιχείρησης είναι απλοί και σταθεροί στο χρόνο, δεν έχουν καταστεί σαφείς σε 

όλους τους εργαζόμενους μέχρι και τους χαμηλότερους ιεραρχικά . 

Δεν υπάρχει Διεύθυνση ή Τμήμα Ποιότητας στην εταιρεία και δυστυχώς δεν έχει 

περάσει η έννοια της Ποιότητας μέσα στο «μηχανισμό» της. Υπάρχουν μόνο τα Τμήματα 

Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού και Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης & 

Περιβάλλοντος, τα οποία ασχολούνται κυρίως με την ποιότητα του πόσιμου νερού και των 

λυμάτων. Συγκεκριμένα, κάθε χρόνο το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού 

(Εργαστήριο Ποιοτικού ελέγχου Ύδρευσης) πραγματοποιεί πάνω από 5.000 

δειγματοληψίες,  ενώ ο αριθμός των αναλύσεων  που διενεργεί ξεπερνά τις 40.000 

προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το νερό που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή  είναι 

αρίστης ποιότητας, καθαρό, υγιεινό  και   πληροί όλους τους όρους των σχετικών 

υγειονομικών διατάξεων. Επίσης, από το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Αποχέτευσης & 

Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος) 

ελέγχονται όλες οι βιομηχανίες συστηματικά με περίπου 14.000 αναλύσεις το χρόνο, τόσο 

σε σχέση με τη λειτουργία των μονάδων κατεργασίας αποβλήτων που διαθέτουν, όσο και 

για τον επιμερισμό των δαπανών της Μ.Κ.Α. στις βιομηχανίες της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σύμφωνα δε 

με την απόφαση 465/2006 του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου 

Αποχέτευσης & Περιβάλλοντος ενημερώνει εγγράφως για την ποιότητα των αποβλήτων 

όταν οι ενδιαφερόμενες βιομηχανίες ζητούν με αίτησή τους τα αποτελέσματα των σχετικών 

αναλύσεων και αφού πληρωθεί το σχετικό αντίτιμο. Σαφώς λοιπόν και είναι πολύ 

http://www.eyath.gr/misc/465-2006.pdf
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σημαντικό να δημιουργηθεί μια τέτοια Διεύθυνση ή Τμήμα Ποιότητας στην εταιρεία, που 

να υποστηρίζει σε θέματα σχετικά με την ποιότητα όλα τα τμήματα της εταιρείας. 

Γύρω στο 2004, εξωτερικός σύμβουλος ανέλαβε την πιστοποίηση όλης της 

εταιρείας κατά   ISO9001, με τη συμβολή του τότε Διευθυντή Εγκαταστάσεων. Παρόλο 

που η γενικότερη ιδέα ήταν να μπει όλη η εταιρεία στο ISO, τελικά πιστοποιήθηκαν κατά 

ISO9001 μόνο τα εργαστήρια. Από τη Διοίκηση της εταιρείας συζητείται επίσης η 

πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO17025, δεν έχει όμως ακόμα προχωρήσει η διαδικασία. 

Δεν είναι ίσως κατάλληλος ο χρόνος για να πιστοποιηθεί η εταιρεία, γιατί δεν υπάρχει η 

εμπειρία, το υπόβαθρο και η κουλτούρα των μέσων στελεχών που θα βοηθήσει προς αυτήν 

την κατεύθυνση.   

Οι ερωτηθέντες σχετικά με την ύπαρξη ή όχι στοχοθεσίας βραχυπρόθεσμης και 

μακρυπρόθεσμης, απάντησαν ότι υφίσταται βραχυπρόθεσμη, αλλά όχι μακρυπρόθεσμη. 

Λόγω της μεγάλης μείωσης του προσωπικού της ΕΥΑΘ Α.Ε. (από 509 εργαζόμενους το 

2007, σε 224 το 2015), η καθημερινή δραστηριότητά του προσωπικού της καταναλώνεται 

στο να ασχολείται με τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Παραδείγματος χάρη, στο Τμήμα 

Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού ένας κύριος βραχυπρόθεσμος στόχος των 

υπαλλήλων του είναι να ανταποκρίνονται σε μία μόνο μέρα στα αιτήματα και τα παράπονα 

των πολιτών, οι οποίοι ανήκουν στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Γενικά, δεν υπάρχουν στόχοι σχετικά με την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης, 

αντικειμενικοί, μετρήσιμοι και οι οποίοι να έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησης. Συνήθως, οι στόχοι προσδιορίζονται πιο εύκολα όταν σχετίζονται και 

ελέγχονται από τη Νομοθεσία. Παραδείγματος χάρη, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, που 

αποτελείται από το Τμήμα Μελετών και Τμήμα Κατασκευών, οι διαδικασίες σύνταξης και 

επίβλεψης μελετών, όπως και η επίβλεψη των έργων καθορίζονται από τον Κανονισμό 

Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων, ο οποίος σχηματοποιεί το κανονιστικό πλαίσιο τους. 

Γενικά, απαιτήσεις και στόχοι της εταιρείας ορίζονται και μέσω της τριμερούς Σύµβασης 

μεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου, ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ ΠΑΓΙΩΝ (Ν.2937/2001). Κύριο 

όμως μέλημα θα πρέπει να είναι αρχικά η αποτύπωση και στη συνέχεια η βελτίωση των 

διαδικασιών της εταιρείας. 

Επίσης, οι ερωτηθέντες δεν θεωρούν ότι η Ανώτατη Διοίκηση επικοινωνεί 

αποτελεσματικά τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους στόχους για την βελτίωση των 

προσφερόμενων υπηρεσιών προς όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης, ανεξαρτήτως 



57 

 

ιεραρχικής κλίμακας. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης της 

επικοινωνιακής διαδικασίας στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, η οποία μέχρι 

τώρα δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Όπως όμως μας ανέφερε χαρακτηριστικά ο 

Διευθυντής Ανάπτυξης, αισθάνεται αισιόδοξος ότι μπορεί να γίνει «εμβολιασμός» του 

μέσου εργαζόμενου της εταιρείας με τις πολιτικές και τους στόχους της, έτσι ώστε κάθε 

εργαζόμενος να έχει γνώση αυτών. 

Η Ανώτατη Διοίκηση έχει καλή γνώση και πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες 

και απαιτήσεις των εξωτερικών «πελατών» της επιχείρησης. Όσον αφορά στους 

εσωτερικούς «πελάτες», δηλαδή τους εργαζόμενους της, οι ανάγκες τους καλύπτονται 

κυρίως από τους Προϊσταμένους της εταιρείας, οι οποίοι προσπαθούν μέσα στην 

Διεύθυνσή τους να επιλύσουν τα προβλήματα χωρίς  να «επιβαρύνουν» περαιτέρω την  

Ανώτατη Διοίκηση. 

Στο ερώτημα αν η Ανώτατη Διοίκηση καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια μέσα από 

προγράμματα και πρωτοβουλίες να ευαισθητοποιήσει τους εργαζόμενους της επιχείρησης 

σχετικά με τη σημασία και την αναγκαιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, 

αν δίνει δηλαδή έμφαση στην πελατοκεντρική διοίκηση, απαντήθηκε ότι επειδή η 

επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν πολύ κρίσιμο τομέα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης 

και αποχέτευσης, όλοι μαζί (Ανώτατη Διοίκηση και προσωπικό) καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια προκειμένου οι πελάτες της να είναι ικανοποιημένοι, χωρίς η Ανώτατη 

Διοίκηση να εκπονεί συγκεκριμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων. 

Το 2002 συντάχθηκε ο Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές (Χ.Υ.Κ.), 

που καθορίζει τις παρεχόμενες από την ΕΥΑΘ Α.Ε. υπηρεσίες και τη διαδικασία 

αποζημιώσεως των καταναλωτών σε περίπτωση που δεν τηρηθούν εκ μέρους της οι 

υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 αυτού.  

Η σύνταξη αυτού του Χάρτη εντάσσεται στα πλαίσια του κοινωφελούς σκοπού της 

ΕΥΑΘ Α.Ε., αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντός της για συνεχή βελτίωση των 

υπηρεσιών που παρέχει στους καταναλωτές της και, συγχρόνως, απαρχή σειράς μέτρων 

που καταστεί την προσφορά των υπηρεσιών της ποιοτικά καλύτερη, αποτελεσματικότερη 

και ταχύτερη. 

Η Ανώτατη Διοίκηση προσπαθεί να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια 

όλων των απαραίτητων πόρων για την ικανοποίηση των αντικειμενικών στόχων και 

σκοπών του οργανισμού, χωρίς αυτό να είναι πάντα εφικτό λόγω των περιορισμών στους 
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οποίους υπόκειται, καθώς είναι μια εταιρεία που ο έλεγχό της ασκείται από το ελληνικό 

Δημόσιο και δεν λειτουργεί με καθαρά «ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια». 

 

4.3 Οργάνωση για την Ποιότητα στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 

 

Στην ενότητα του Ερωτηματολογίου Έρευνας «Οργάνωση και Ποιότητα», οι 

συμμετέχοντες μας απάντησαν ότι δυστυχώς το όραμα και η αποστολή της ΕΥΑΘ Α.Ε. δεν 

έχουν «περάσει» σε όλους τους εργαζόμενους. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εσωτερική 

επικοινωνία των στόχων της επιχείρησης δεν ήταν μέχρι τώρα άμεση προτεραιότητα, αλλά 

πλέον η ενδυνάμωση των μεσαίων και χαμηλότερων στελεχών και η πιο ενεργός 

συμμετοχή τους στη στοχοθέτηση μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση της 

ποιότητας. 

Συνήθως τα ανώτερα στελέχη είναι πιο κοντά στις έννοιες της αποστολής και του 

οράματος της ΕΥΑΘ Α.Ε., οι οποίες πρέπει με κάποιους τρόπους να μεταβιβαστούν στα 

μέσα και στα κατώτερα στελέχη.  

Η Εταιρεία εκπαιδεύει και καταρτίζει τους εργαζόμενούς της σε θέματα σχετικά με 

την ποιότητα στην εργασία τους συνήθως για συγκεκριμένες περιπτώσεις (ad hoc), όπως 

θέματα σχετικά με την τήρηση της νομοθεσίας, ασφάλειας  κ.α., χωρίς όμως να υπάρχει 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Κατά καιρούς, το Τμήμα 

Προσωπικού, Μισθοδοσίας & Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Διοίκησης, έχει εγκρίνει την 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της ΕΥΑΘ 

Α.Ε. Τέτοια είναι μεταπτυχιακά προγράμματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και σε 

πιο τεχνικά επιστημονικά αντικέιμενα (π.χ. Χημεία). Η έκταση των προγραμμάτων αυτών 

είναι μάλλον περιορισμένη και για τον λόγο αυτόν δεν συνοδεύεται προς το παρόν με 

κάποια διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους αναφορικά με τους 

στόχους της επιχείρησης. 

Η Εταιρεία, ως τώρα, δεν έχει ορίσει σαφώς τι είναι Ποιότητα στα διάφορα 

τμήματά της (Γενική Διεύθυνση  Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία κ.α.). Δεν υπάρχει κοινή 

γραμμή για τον ορισμό της Ποιότητας. Η έλλειψη ιδιαίτερης έμφασης στις διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας οφείλεται εν μέρει στην αντίληψη ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

στους καταναλωτές είναι ήδη σε καλό επίπεδο, δεδομένων των συνθηκών λειτουργίας και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επειχείρησης. 
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Στην ερώτηση τι κάνει η Εταιρεία προκειμένου να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο 

στην αγορά της, επικρατεί η άποψη ότι παρόλο που το νερό είναι φυσικό μονοπώλιο, η 

επιχείρηση οφείλει να παρέχει πολύ καλής ποιότητας νερό και υπηρεσίες, με όσο το 

δυνατόν χαμηλότερο κόστος. Είναι σαφές ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους πελάτες και 

στην ταχύτητα εξυπηρέτησης τους. Επίσης, η γεωγραφκή επέκταση της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας σε νέες περιοχές δημιουργεί καινούριες αγορές και προοπτικές ανάπτυξης. 

 

4.4 Συστήματα και Τεχνικές Ποιότητας στην ΕΥΑΘ Α.Ε. 

Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί στατιστικά εργαλεία ποιοτικού ελέγχου (π.χ. 

ιστογράμματα, γραφήματα και λίστες ελέγχου, ανάλυση αιτιωδών σχέσεων, ανάλυση 

αποτελεσματικότητας κατά Pareto) για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε λειτουργικό 

επίπεδο. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει εκπαίδευση των εργαζόμενων στην χρήση των εργαλείων 

αυτών, αναμένεται όμως πως η έκθεση στελεχών στις μεθόδους αυτές μέσω των πολιτικών 

χρηματοδότησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξειδίκευσης, να συμβάλλει στην διάδοσή 

τους και τελικά στην υιοθέτησή τους από την επιχείρηση.  

Δεν υπάρχει επίσης μεθοδολογία και σύστημα ανάλυσης των στατιστικών που 

αφορούν στα παράπονα των πελατών, ούτε η Εταιρεία πραγματοποιεί σε τακτική βάση 

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών.  

Δεν έχουν, έως τώρα, θεσμοθετηθεί εσωτερικά (μηνιαία και ετήσια meetings) και 

ούτε εξωτερικά μέτρα αξιολόγησης της εξυπηρέτησης των πελατών. 

Η Εταιρεία είχε χρόνια να πραγματοποιήσει αξιολογήσεις (τελευταία φορά το 

2004). Η νέα Διοίκηση ξεκίνησε πάλι τη διαδικασία αξιολογήσεων μέσω μέτρησης της 

απόδοσης σε επίπεδο εργαζομένων τον Αύγουστο του 2016. 

Στην ερώτηση αν η ικανοποιητική ομαδική απόδοση- επιτυχία στην εξυπηρέτηση 

του πελάτη γίνεται γνωστή σε όλους μέσω ανακοινώσεων και newsletters και αν αφορά σε 

ηθικά ειδικά βραβεία, δώρα ή/και παροχές (ημέρες αδείας κ.τ.λ), απαντήθηκε ότι δεν 

χρησιμοποιούνται συχνά τέτοια συστήματα επιβράβευσης. Στον Κανονισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. υπάρχουν διατυπωμένοι τρόποι επιβράβευσης, όπως 

συγχαρητήρια επιστολή, εύφημη μνεία και υλική αμοιβή, εφαρμόζονται όμως σπάνια, 

αποσπασματικά και με μάλλον ασαφή αποτελεσματικότητα. 

Στην τελευταία ερώτηση της ενότητας  Β2 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ», αν 

θα επιθυμούσαν οι ερωτηθέντες να εφαρμόσουν σε μόνιμη βάση ένα σύστημα Διοίκησης 
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Ολικής Ποιότητας, όπως το ΚΠΑ ή το πρότυπο Αριστείας EFQM, η Υπεύθυνη του 

Γραφείου Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης 

Εγκαταστάσεων και Περιβαλλοντικών Ελέγχων απάντησε ότι ο διαθέσιμος χρόνος της 

είναι ελάχιστος, ο Διευθυντής Ανάπτυξης ότι το βρίσκει πολύ ενδιαφέρον, ενώ ο 

Διευθυντής Διοίκησης ότι δεν γνωρίζει αυτά τα συστήματα. 

 

4.5 Ηγεσία και Ποιότητα 

Οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι συνήθως δεν ζητείται επίσημα η γνώμη των ιεραρχικά 

κατωτέρων υπαλλήλων της θέσης αυτής σε αποφάσεις που πρέπει να παρθούν σχετικά με 

την εισαγωγή αλλαγών, την υιοθέτηση καινοτομιών, τη χρήση νέων τεχνολογικών 

εργαλείων και γενικά την αλλαγή στις εργασιακές συνήθειες. Μέσα στην ίδια Διεύθυνση ή 

στο ίδιο Τμήμα λόγω των διαπροσωπικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των 

εργαζόμενων και του «καλού κλίματος» που έχει δημιουργηθεί, είναι εύκολο να 

συζητηθούν θέματα που αφορούν σε αλλαγές, καινοτομίες ή τη  χρήση νέων τεχνολογικών 

εργαλείων. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ζητείται η άποψη των ερωτώμενων σχετικά με 

διαδικασίες που αφορούν και επηρεάζουν την βραχυπρόθεσμη εργασιακή καθημερινότητα 

και σπανιότερα τη μακρυπρόθεσμη.  

Σε περιπτώσεις ανάληψης κάποιου έργου από περισσότερες από μία Διευθύνσεις, 

λόγω της άτυπης συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ συναδέρφων, γίνεται προσπάθεια να 

χρησιμοποιούνται αποδοτικότερα οι διαθέσιμοι πόροι. 

 Οι εργαζόμενοι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τον αριθμό των σεμιναρίων, 

ημερίδων που συμμετέχουν, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων τους. Μάλιστα, η νέα Διοίκηση, που ανέλαβε μέσα στο 2016, υποστηρίζει και 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή των υπαλλήλων τόσο για παρακολούθηση, όσο και για 

εκπροσώπηση της εταιρείας με εισήγηση/παρουσίαση στον τομέα εξειδίκευσης των 

συμμετεχόντων, με παράλληλη υποχρέωσή τους να ενισχύσουν τη διάχυση της 

πληροφορίας μέσα στην εταιρεία. 

Γενικά, υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης και διαμορφωμένης κουλτούρας, οι οποίες να 

ευνοούν την ανάληψη πρωτοβουλιών στις εργασιακές δραστηριότητες. Η ομαδικότητα δεν 

αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής στρατηγικής και εταιρικής κουλτούρας. 
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Υπάρχουν ομάδες άτυπες ή τυπικές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι οποίες όμως 

ισχύουν μέχρι το πέρας του συγκεκριμένου έργου που εκτελείται. 

Δυστυχώς, δεν προηγείται ο προγραμματισμός χρόνου και πόρων της ανάληψης και 

εκτέλεσης των έργων. 

Μέσα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., υπάρχει η γενική 

περιγραφή που αφορά στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Διευθύνσεων και των 

Τμημάτων αυτών και μέσω αυτής προσδιορίζονται και τα καθήκοντα της κάθε θέσης. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, με τους οποίους θα μπορούσαν οι υπάλληλοι να είναι 

συνεχώς ενημερωμένοι για σημαντικά θέματα σχετικά με την οργάνωση. Κάποιοι από 

αυτούς είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω e-mails, οι συσκέψεις σε επίπεδο Τμήματος 

και σε επίπεδο Διεύθυνσης, καθώς και συσκέψεις μεταξύ των Διευθύνσεων, πάντα όμως με 

γνώμονα  τη μετάδοση της γνώσης και προς τα κάτω. 

Παρόλο που οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καθώς και των Τμημάτων 

προσπαθούν συνήθως να υποστηρίξουν τους υπαλλήλους τους για την πραγματοποίηση 

των υποχρεώσεων τους, των σχεδίων και των στόχων τους, θεωρώντας ότι η υποστήριξη 

των εργαζομένων συμβάλλει στην αποτελεσματική επίτευξη των συνολικών στόχων του 

Οργανισμού, πάντα μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ο Κανονισμός Ανάθεσης 

και Εκτέλεσης Έργων, δυστυχώς γενικά δεν προωθείται μια κουλτούρα δημιουργικότητας, 

καινοτομίας και βελτίωσης. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, υπάρχει η έννοια της 

επιβράβευσης των ομάδων και των ατόμων, δεν εφαρμόζεται όμως τακτικά και επίσημα.  

Θεωρείται από τους ερωτώμενους, ότι είναι υποχρέωση της Διοίκησης και μέσα 

στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που θέλει να υποστηρίζει η ίδια η 

Εταιρεία, να σέβεται και να ασχολείται σοβαρά με τις ατομικές ανάγκες και συνθήκες των 

υπαλλήλων της. Προφανώς τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτό, θα είναι η 

αφοσίωση, η καλύτερη απόδοση και η προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων. Στην πράξη 

όμως, δεν υπάρχει σύνδεση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων. 

Και τέλος, οι ερωτώμενοι δεν γνωρίζουν αν υπάρχουν «συγκρούσεις 

συμφερόντων». Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη 

συνεργασία. Παρόλα αυτά, θεωρούν πως οδηγούμαστε προς τη συνέργεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι μία εταιρεία που παρόλο που τα 

τελευταία χρόνια έχει μειωθεί πολύ το προσωπικό της και υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε 

ανθρώπινο δυναμικό, θεωρείται μια «δεξαμενή» ανθρώπων, η οποία παρουσιάζει μεγάλες 

δυνατότητες βελτιστοποίησης των διαδικασιών της σε θέματα ποιότητας, τόσο αυτά που 

έχουν να κάνουν με τους «εξωτερικούς» της πελάτες, όσο και με τους «εσωτερικούς» της. 

 

Οι αντικειμενικοί σκοποί που καλείται να υπηρετήσει η εφαρμογή της Δ.Ο.Π. στην 

περίπτωση ΕΥΑΘ Α.Ε. και συνθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσέγγισης είναι 

οι ακόλουθοι: 

 

1. Η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη: Η επιβίωση της επιχείρησης, ειδικά σε 

μακροπρόθεσμο επίπεδο, εξαρτάται από την ικανότητα της να προσελκύσει αλλά 

και να διατηρήσει τους πελάτες της. Η ΕΥΑΘ Α.Ε., καθώς αποτελεί τη μοναδική 

εταιρεία παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, δεν παρουσιάζει προβλήματα σε αυτόν τον τομέα.   

 

2. Η διασφάλιση μεγάλης αποτελεσματικότητας της επιχείρησης σε σχέση με το κόστος 

λειτουργίας: Η Εταιρεία, μειώνοντας συνεχώς τη σπατάλη,  περιορίζει το κόστος 

λειτουργίας της και διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων.  

 

3. Η αύξηση της ικανότητας της επιχείρησης για καινοτομίες και ευελιξία στις αναγκαίες 

προσαρμογές: Λόγω των εντεινόμενων περιβαλλοντικών πιέσεων, καθώς η υπό 

μελέτη εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο τομέα του «νερού»,  πρέπει να 

προχωρεί συνεχώς σε αναγκαίες προσαρμογές και καινοτομίες. 

 

4. Η συμπίεση του χρόνου ικανοποίησης: Βασική προτεραιότητα της επιχείρησης 

πρέπει να είναι η μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης των πολιτών. 
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5. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης: 

Μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης πρέπει να 

παρέχεται η κάθε δυνατή βοήθεια στο προσωπικό. 

 

6. Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας που αφορά στον εξοπλισμό και το λογισμικό, όταν 

αυτό ενισχύει τους στρατηγικούς στόχους: Παράλληλα με τα προηγούμενα, πρέπει να 

συνεχίσει να προωθείται η ανανέωση του εξοπλισμού και του λογισμικού της 

εταιρείας. 

 

 



64 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Andersson, R., Eriksson, H. & Torstensson, H. (2006): «Similarities and 

Differences between TQM, Six Sigma and Lean», The TQM Magazine, 18, 3, pp. 282-296 

Antony, J., Kumar, M. &Madu, C. (2005): «Six Sigma in Small and Medium-

sized UK Manufacturing Enterprises: Some Empirical Observations». International Journal 

of Quality & Reliability Management, 22, 8, 860-874 

Ahmed, S. & Hassan, M. (2003): «Survey & Case Investigations on Application of 

Quality Management Tools & Techniques in SMIs», International Journal of Quality & 

Reliability Management, 20, 7, pp. 796-826 

Bergman, B. & Klefsjo, B. (1994): «Quality from Customer needs to Customer 

Satisfaction», London: McGraw-Hill 

Besterfield, D.H., Besterfield-Michna, C., Besterfield G. H. & Besterfield-Sacre, M. 

(1999): «Total Quality Management», 2
nd

 Edition, New Jersey: Prentice Hall 

Brown, A., Loughton, K. &Wiele, T. (1998):«Smaller Enterprises’ Experience 

with ISO 9000», International Journal of Quality & Reliability Management, 15, 3, pp. 273-

286 

Cohen, L.& Manion, L. (1994):«Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας», Αθήνα: 

Μεταίχμιο 

Crosby, P. (1979): «Quality is Free», New York: McGraw Hill 

Dale, B. G. & Shaw, P.(1999): «Managing Quality», 3
rd

 Edition, Oxford: 

Blackwell Publishers 

Dean, J. W. & Bowen, D. E. (1994): «Management Theory & Total Quality: 

Improving Research & Practice through Theory Development», Academy of Management 

Review, 19, pp. 392-417 

Δερβιτσιώτης, Κ. Ν. (2005): «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας», Αθήνα: εκδ. 

ΟικονομικήΒιβλιοθήκη 

Eriksson, H. (2004): «Organizational Value of Participation in a Quality Award 

Process: a Swedisch Study», the TQM Magazine, 16, 2, pp.78-92 

Evans, J.R. & Lindsay, W. M. (2002):«The Management and Control of Quality», 

5
th

 edition, South-Western: Thomson Learning  



65 

 

Evans, J.R. & Lindsay, W.M. (2007): «The management and control of quality», 

Mason, OH: Thomson South Western. 

Feigenbaum, A. V. (1999): «The New Quality for the Twenty First Century», the 

TQM Magazine, 11, 6, pp.376 – 383 

Gavin, D.A. (1984): «What does product quality mean?», Sloan Management 

Review, Fall 1984 

Hellsten, U & Klefsjo, B. (2000): «TQM as a Management System Consisting of 

Values, Techniques & Tools», the TQM Magazine, 12, 4, pp. 238-244 

Hitchock, G & Hughes, D. (1995):«Research and the Teacher», 2
nd

 ed., London: 

Routledge  

Ho, S. K. M. (1995): «Is the ISO 9000 Series for Total Quality Management?», 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 25, 1, pp. 51-66 

Juran, J. M. (1992):«Juran on Quality by Design», New York: Free Press 

Kanji, G. K. (1998):«An Innovative Approach to make ISO 9000 Standards more 

Effective», Total Quality Management, 9, 1, pp. 67-78 

Λογοθετίδης, Ν. (2005): «ΜάνατζμεντΟλικής Ποιότητας. Από τον Deming στον 

Taguchi& το SPC», Αθήνα: εκδόσεις Interbooks 

McQuater, R. E., Scurr, C. H., Dale, B. G. & Hillman, P. G. (1995): «Using 

Quality Tools & Techniques successfully», the TQM Magazine, 7, 6, pp. 37-42 

Miguel, P. A. C.(2001):«Comparing the Brazilian National Quality Award with 

some of the Major Prizes», the TQM Magazine, 13, 4, pp. 260-272 

Quinn, R. E., Faerman, S. R., Thompson, M. P., McGrath, M. R. & Clair, L. S. 

(2007): «Becoming a Master Manager: A Competing Values Approach», 4
th

 ed., New 

Jersey: Wiley 

Pepper, M.P.J. &Spedding, T.A. (2010): «The Εvolution of Lean Six 

Sigma»,International Journal of Quality and Reliability Management,27, 2, pp. 138-155 

Tan, K. C., Wong, M. F., Mehta, T. &Khoo, H. H. (2003): «Factors Affecting the 

Development of National Quality Awards», Measuring Business Excellence, 13, 3, pp. 37-

45 

Tobin, L. M. (1990):«The New Quality Landscape: Total Quality Management», 

Journal of System Management, 41, pp. 10-14 



66 

 

Tsiotras, G &Gotzamani, K. (1996):«ISO 9000 as an entry key to TQM: The Case 

study of Greek Industry», International Journal of Quality, 13, 4, pp.64-76 

Yin, R. K. (1993):«Applications of Case Study Research», Newbury Park 

Yusof, S. M. &Taylor, A. J. (1999): «Critical Success Factors for Total Quality 

Management Implementation in Small & Medium Enterprise», Total Quality Management, 

10, 4-5, pp. 803-809 

Witcher, B. J. (1990):«Total Marketing: Total Quality & the Marketing Concept», 

the Quarterly Review of Marketing, Winter 1990 

Womack, J. & Jones, D.T. (1996): «Lean Thinking: Banish Waste and Create 

Wealth in your Corporation», London: Simon and Schuster 

Vouzas, F., Gotzamani, K. &Ispikoudi, K. (2007):«Business Excellence and 

Human Resources: Investigating Best Practices in European Quality Awarded Greek 

Organizations», in 12
th

 ICIT Conference, Taiwan: 9-11 April 2007 

Χυτήρης, Λ. Σ. & Άννινος, Λ. Ν. (2015): «Διοίκηση και Ποιότητα Υπηρεσιών», 

Αθήνα: ΣΕΑΒ 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

http://www.eyath.gr/ 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm 

http://www.tuv-nord.com/gr/el/index.htm 

http://www.eyath.gr/
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm
http://www.tuv-nord.com/gr/el/index.htm


67 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Ποιά η σημερινή θέση σας στην ΕΥΑΘ Α.Ε.; Αναφέρατε (με κεφαλαία): 

2. Πόσα χρόνια εργάζεστε στη συγκεκριμένη θέση; 

3. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην ΕΥΑΘ Α.Ε.συνολικά; 

4. Ποια η προηγούμενη θέση σας στην εταιρία; Αναφέρατε (με κεφαλαία): 

5. Ποιο το εκπαιδευτικό υπόβαθρό σας; 

Απόφοιτος 

Λυκείου 

Απόφοιτος 

ΤΕΙ 

Απόφοιτος 

ΑΕΙ 

Κάτοχος 

Μεταπτυχιακού 

(Παρακαλώ 

αναφέρατε τον τίτλο 

του μεταπτυχιακού) 

Κάτοχος Διδακτορικού 

(Παρακαλώ αναφέρατε 

τον τίτλο του 

διδακτορικού) 

     

 

6. Σε ποια Διεύθυνση ανήκετε; Αναφέρατε (με κεφαλαία): 

7. Αναφέρετε την Κατηγορία/Ειδικότητά σας  

8. Αναφέρατε το φύλο σας: 

   

9. Έχετε πραγματοποιήσει κάποια σεμινάρια σχετικά με την ποιότητα τα τελευταία 

3 χρόνια; 

   

 

Β. Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Δομή  

10. Γνωρίζετε αν υπάρχει σαφώς διατυπωμένη (γραπτή) Επιχειρησιακή Στρατηγική 

και Στόχοι στον Οργανισμό; Αν ναι πότε διαμορφώθηκε; Πώς έχετε ενημερωθεί 

για αυτή; Έχετε συνδέσει την αποστολή και το όραμα της υπηρεσίας σας με την 
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συγκεκριμένη Στρατηγική και τους στρατηγικούς (μακροπρόθεσμος και 

μεσοπρόθεσμούς) και επιχειρησιακούς (συγκεκριμένους και βραχυπρόθεσμους) 

στόχους και δράσεις; Με ποιο τρόπο; Θεωρείτε ότι έχει επιτευχθεί το 

προσδοκώμενο/ αναμενόμενο αποτέλεσμα από τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη 

της Στρατηγικής ; Τι ενέργειες έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση;  

11. Γνωρίζετε αν υπάρχει  Διεύθυνση ή Τμήμα Ποιότητας στον Οργανισμό; 

12. Αν ναι, πώς το γνωρίζετε και ποιος πιστεύετε πρέπει να είναι ο ρόλος του; 

13. Αν όχι, θεωρείτε σημαντικό να δημιουργηθεί μια τέτοια Διεύθυνση και για ποιο 

λόγο; 

14. Υπάρχουν στον οργανισμό σας Στόχοι Ποιότητας; Αν όχι γιατί δεν υπάρχουν; 

Ποιοί θα μπορούσαν να είναι για τη Διεύθυνση ή Τμήμα σας; 

Αν ναι ποιοι είναι; είναι αντικειμενικοί, μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι, σχετικοί με την 

πολιτική ποιότητας της επιχείρησης  και έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα 

υλοποίησης; Αν όχι γιατί; 

15. Η Ανώτατη Διοίκηση επικοινωνεί αποτελεσματικά πολιτικές, διαδικασίες και 

στόχους για την βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς όλους τους 

εργαζόμενους της επιχείρησης, ανεξαρτήτως ιεραρχικής κλίμακας; 

16. Η Ανώτατη Διοίκηση έχει άριστη γνώση και πληροφόρηση σχετικά με τις 

ανάγκες και απαιτήσεις των «πελατών» της επιχείρησης (εσωτερικών και 

εξωτερικών); Πώς το επιτυγχάνει αυτό; 

17. Η Ανώτατη Διοίκηση προσπαθεί μέσα από προγράμματα και πρωτοβουλίες να 

ευαισθητοποιήσει όλους τους εργαζομένους της επιχείρησης σχετικά με τη 

σημασία και την αναγκαιότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, δίνει 

δηλαδή έμφαση στην πελατοκεντρική διοίκηση; Αν ναι πώς το επιτυγχάνει; Αν 

όχι γιατί δεν γίνεται; 

18. Θεωρείτε ότι η Ανώτατη Διοίκηση διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα και την 

επάρκεια όλων των απαραίτητων πόρων για την ικανοποίηση των αντικειμενικών 

στόχων και σκοπών του οργανισμού; Αν ναι εξηγήστε πώς, αν όχι τους λόγους 

για τους οποίους δεν γίνεται; 
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Β1. Οργάνωση για την Ποιότητα 

 

19. Το Όραμα και η Αποστολή της ΕΥΑΘ Α.Ε. έχουν γίνει κατανοητά από όλους; 

20. Τα στελέχη έχουν αντιληφθεί την σημασία της ποιότητας και είναι πρόθυμα να 

υποστηρίζουν πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας;  

21. Η Εταιρεία εκπαιδεύει και καταρτίζει τους εργαζόμενους της σε θέματα σχετικά 

με την Ποιότητα στην εργασία τους; Ποια θεματολογία, σε ποιους και γιατί; 

22. Η Εταιρεία έχει ορίσει τι είναι Ποιότητα στα διάφορα τμήματα της (Γενικές 

Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Επιμέρους Κλιμάκια & Τμήματα κτλ); 

23. Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει μια βασική υποδομή για την βελτίωση της 

Ποιότητας (τμήμα ποιότητας, εργαστήρια, εργαλεία, λογισμικό, κτλ);  

24. Προκειμένου η Εταιρεία να διατηρήσει τον κυρίαρχο ρόλο στην αγορά της 

δίνεται συχνά έμφαση (σημειώστε ότι ισχύει και σε ποιο βαθμό συμφωνείτε) 

στην σημασία των πελατών     

στην ταχύτητα εξυπηρέτησης     

στην αύξηση της “αξίας” της παρεχόμενης υπηρεσίας   

στην δημιουργία νέων αγορών     

στην προβολή μιας εικόνας «οδηγού» των εξελίξεων   

 

 

Β2. Συστήματα και τεχνικές 

25. Η εταιρεία χρησιμοποιεί στατιστικά εργαλεία ποιοτικού ελέγχου για την εξαγωγή 

πολύτιμων συμπερασμάτων σε λειτουργικό επίπεδο; 

26. Ποια εργαλεία ποιοτικού ελέγχου χρησιμοποιούνται; (ενδεικτικά) 

Ιστογράμματα  

ανάλυση αιτίου αιτιατού  

Ανάλυση Pareto 

Στικτά Διαγράμματα 
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Γραφήματα  

Διαγράμματα ελέγχου  

Λίστες ελέγχου(CheckLists)  

27. Υπάρχει εκπαίδευση στην χρήση των εργαλείων αυτών; 

28. Υπάρχει μεθοδολογία και σύστημα ανάλυσης των στατιστικών που αφορούν στα 

παράπονα των πελατών; 

29. Η Εταιρεία πραγματοποιεί σε τακτική βάση Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών; 

30. Η Εταιρεία πραγματοποιεί αξιολόγηση του κάθε τμήματος μέσω μέτρησης της 

απόδοσης: 

σε επίπεδο εργαζομένων 

σε επίπεδο τμήματος   

σε όλη την επιχείρηση  

σε επίπεδο ομάδων 

31. Έχουν θεσμοθετηθεί εσωτερικά (μηνιαία και ετήσια meetings) και εξωτερικά 

μέτρα αξιολόγησης της εξυπηρέτησης των πελατών; 

32. Τα standards εργασίας διαμορφώνονται από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των 

μετρήσεων; 

33. Η ικανοποιητική ομαδική απόδοση- επιτυχία στην εξυπηρέτηση του πελάτη 

γίνεται γνωστή σε όλους μέσω ανακοινώσεων και newsletters και αφορά σε ηθικά 

ειδικά βραβεία, δώρα ή/και παροχές (ημέρες αδείας κ.τ.λ); 

34. Έχετε αναπτύξει κάποιο σύστημα μετρήσιμων στρατηγικών και επιχειρησιακών 

στόχων και μέτρησης της απόδοσης του οργανισμού σας; (π.χ. Εξισορροπημένη 

Βαθμολόγηση, ISO 9001:2008). Ποιοι ήταν οι λόγοι της ανάπτυξής τους; Ποιά 

είναι τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή τους; Εάν όχι, θα σας 

ενδιέφερε να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε ένα τέτοιο σύστημα; Κρίνετε ότι 

είναι μελλοντική ή τωρινή ανάγκη; 

35. Θα επιθυμούσατε να εφαρμόσετε σε μόνιμη βάση ένα σύστημα Διοίκησης Ολικής 

Ποιότητας, όπως είναι το ΚΠΑ ή το πρότυπο Αριστείας  EFQM; 



71 

 

 

Γ. Ηγεσία και Ποιότητα 

36. Για κάθε θέση ευθύνης, κατά πόσο πιστεύετε ότι ζητείται η γνώμη των ιεραρχικά 

κατωτέρων υπαλλήλων της θέσης αυτής σε αποφάσεις που πρέπει να παρθούν 

σχετικά με εισαγωγή αλλαγών, υιοθέτηση καινοτομιών, χρήση νέων 

τεχνολογικών εργαλείων και γενικά αλλαγή στις εργασιακές συνήθειες; 

37. Κατά πόσο έχει ζητηθεί η άποψή σας σχετικά με διαδικασίες που αφορούν και 

επηρεάζουν την:  

  

  

εργασιακή σας καθημερινότητα; 

38. Κατά την ανάληψη κάποιου έργου, υπάρχει συνεργασία μεταξύ των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών που να οδηγεί στην αποδοτικότερη χρήση των 

διαθέσιμων πόρων; Πώς; 

39. Κατά πόσο είστε ικανοποιημένοι (-ες) από την επικαιροποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων σας μέσω μετεκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.α.; 

40. Κατά πόσο πιστεύετε ότι η τρέχουσα εργασιακή κουλτούρα της ΕΥΑΘ Α.Ε. 

ευνοεί την ανάληψη πρωτοβουλίας στις εργασιακές σας δραστηριότητες; 

41. Κατά πόσο ενθαρρύνεται από τη διοίκηση (ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου) η 

ομαδική εργασία για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος; 

42. Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι προωθούν μεταξύ τους την ομαδική 

εργασία για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος; 

43. Κατά πόσο πιστεύετε ότι επιδιώκεται ουσιαστικά η απλοποίηση των εργασιακών 

διαδικασιών και η μέγιστη δυνατή προτυποποίηση τους (standardization) γεγονός 

που θα αυξήσει την αποδοτικότητα της εργασιακής προσπάθειας; 

44. Ο προγραμματισμός χρόνου και πόρων προηγείται της ανάληψης και εκτέλεσης 

ποικίλων έργων; 



72 

 

45. Υπάρχει η αναλυτική περιγραφή των εργασιακών αρμοδιοτήτων/καθηκόντων της 

θέσης σας; 

46. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι θα πρέπει να κρατάτε τους υπαλλήλους συνεχώς 

ενημερωμένους για σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση;   

47. Υποστηρίζετε τους υπαλλήλους για την πραγματοποίηση των υποχρεώσεων τους, 

των σχεδίων και των στόχων τους; Με ποιους τρόπους; Θεωρείτε ότι η 

υποστήριξη των εργαζομένων συμβάλλει στην αποτελεσματική επίτευξη των 

συνολικών στόχων του Οργανισμού; Ως ποιο σημείο τους εξουσιοδοτείτε και 

τους αναθέτετε ευθύνες; Αναφέρετε παράδειγμα. 

48. Προωθείτε μια κουλτούρα δημιουργικότητας, καινοτομίας και βελτίωσης; Πώς 

και γιατί; Με ποιο τρόπο ενθαρρύνετε και υποστηρίζετε τους υπαλλήλους να 

κάνουν προτάσεις για καινοτομίες και βελτιώσεις; Παραδείγματα. 

49. Αναγνωρίζετε και επιβραβεύετε τις προσπάθειες των ομάδων και των ατόμων; 

Πώς; Γιατί το θεωρείται σημαντικό; Τι προσδοκάτε από αυτό;  Αναφέρετε 

παράδειγμα. 

50. Θεωρείτε ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης να σέβεται και να ασχολείται 

σοβαρά με τις ατομικές ανάγκες και συνθήκες των υπαλλήλων της; Ποια είναι τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα της διοίκησης; (π.χ. αφοσίωση, καλύτερη απόδοση, 

προσωπική ανάπτυξη, κ.ά.). Σύνδεση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των 

εργαζομένων. 

51. Υπάρχουν «συγκρούσεις συμφερόντων»; Αν ναι που οφείλονται;  Κυρίως σε 

ποιους τομείς (δυνητικές περιοχές) τις εντοπίζετε; Με ποιο τρόπο τις 

διαχειρίζεστε; Παρέχετε τις αναγκαίες κατευθύνσεις διαχείρισής τους στους 

υπαλλήλους;  


